
A növekedő utasforgalomra készülve

Fejlesztések a marosvásárhelyi
repülőtéren

Csekélységek
Megint borzolják az emberek kedélyét. Az utóbbi na-

pokban azzal riogattak, hogy jövőre befagyasztják a
közalkalmazottak bérét. Állítólag a kormány tett ilyen
ígéretet az Európai Bizottságnak. A kormánypárti oldal
mélyen hallgat a dologról, a botrányos információt egy
liberális szenátor hozta nyilvánosságra. Az ellenzék
szerint ez azt jelenti, hogy a kormánykoalíció lemondott
az egységes bértörvény gyakorlatba ültetésének tervé-
ről, és gyakorlatilag elismerte a kormányzat csődjét.
„A PSD–ALDE-koalíció elárulta a román népet, és ha-
zudott neki. Egyértelmű, hogy Románia gazdasági vál-
ságba került, ezért a kormány jövőre megszorító
intézkedéseket alkalmaz” – vonta le a sommás követ-
keztetést a liberális honatya. Ez azzal jár, hogy a köz-
szférában dolgozóknak az infláció mértékével egyenes
arányban fog csökkenni a fizetése, a hitelkamatok emel-
kedése pedig tovább csökkenti a lakosság vásárlóere-
jét.

A pénzügyminiszter elismerte a dokumentum létezé-
sét. Az egyik hírtelevíziónak nyilatkozva úgy fogalma-
zott, a bérek befagyasztása munkaváltozat. „Ez egy
kormányzati forgatókönyv, lehetséges változat, 

Közel két hónapja hagyta jóvá a Maros Megyei Tanács a Ma-
rosvásárhelyi Transilvania Repülőtér hosszú távú fejlesztési
stratégiáját. Ez a legkomplexebb változat az elő-megvalósít-
hatósági tanulmányban szereplő négy terv közül, ami előre-
lépést jelent a légiközlekedés fejlesztését illetően. A tervben
26 célkitűzés szerepel, amelyek megvalósítása több mint 700
millió lejbe kerül majd. Tekintettel arra, hogy a légi utasfor-
galom világviszonylatban óriási fejlődést mutat, egyre töb-
ben veszik igénybe a légi szállítást, Peti Andrást, a repülőtér
igazgatóját arról kérdeztük, mire számíthatnak a régióbeli
utasok, milyen közeli és későbbi fejlesztések lesznek a ma-
rosvásárhelyi repülőtéren. 

– Párhuzamosan kezdődött a repülőtér hosszú távú fejlesztési straté-
giájának elkészítése és a kifutópálya teljes körű felújítási terve. Gyakor-
latilag mindkét terv, mindkét elképzelés elindult. A legsürgősebb
beruházást, a felújított kifutópályát június 25-án használatba helyeztük,
viszont a hosszú távú fejlesztési stratégia harminc, negyven, akár ötven
évre előre megtervezett alapdokumentum. Természetesen, ennek életbe
ültetése időigényes. Nagyon összetett, sok tevékenységre kiterjedő, am-
biciózus, nagy értékű fejlesztési terv. Az elő-megvalósíthatósági tanul-
mányban elemzett négy változat közül a legkomplexebb variáns nyert
támogatást mind a repülőtér igazgatótanácsától, mind a Maros Megyei
Tanácstól. A hosszú távú fejlesztési stratégia 26 objektumot tartalmaz,
az összérték 200 millió euró körül van. Hogy össze lehessen hasonlítani,
milyen léptékben gondolkodunk, a mostani munkálatok értéke körülbelül

Találkozó 
az édesanyákkal
A gyermeknevelési támogatást (gyes)
szabályozó törvény módosítására ké-
szül Csép Andrea parlamenti képvi-
selő, aki ezt megelőzően találkozni
kívánt az érintettekkel, az édesanyák-
kal, hogy velük egyeztessen a  problé-
mákról, a hiányosságokról, a javításra
megérett helyzetről.
____________4.
Kincsek 
a folksufniból
Dél-alföldi leányok és nők viselete, ka-
lotaszegi pompa, szatmári, szilágy-
sági, mezőségi, vajdaszentiványi
színek, motívumok – néhány a
Zsuzska folksufnija kincseiből, ame-
lyek a múlt hét végén a Nemzeti Szín-
ház emeleti előcsarnokában várták az
eredeti népi örökség iránt érdeklődő-
ket. 
____________5.
Magyar ház 
és ifjúsági park
A projekt megvalósítását a Marosluda-
sért Kulturális Egyesület vállalta fel,
amihez 20,2 millió forintos anyagi tá-
mogatást kaptak a magyar államtól.
Egyelőre egy 1750 négyzetméteres
telket vásároltak az Epres utcában,
ahová a házat tervezik építeni.
____________6.(Folytatás a 7. oldalon)
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Újabb filmvetítés lesz ma este a marosvásárhelyi Éden-
től Keletre filmklub szervezésében. A filmnézős-beszélge-
tős, családias hangulatú közös moziélménynek ezúttal a
Cuza Vodă utca 33. szám alatti G. Café ad otthont, az ér-
deklődők ez alkalommal is egy régi, nívós, a jó beszélge-
téseknek kellő táptalajt biztosító filmes alkotást
tekinthetnek meg. A szervezők elárulják, hogy A párduc-
bébi (Bringing Up Baby) című film után a His Girl Friday
című alkotás főszereplőjeként ezúttal is Cary Granttel lehet
találkozni a vásznon, akinek ismét egy nem hétköznapi női
szereplő forgatja fel a hétköznapjait; és itt nem egy új is-
meretségről van szó, hanem egy igencsak régiről.

Amint azt a film ismertetőjében olvashatjuk, a fő karak-
ter Walter Burns, egy nagy chicagói lap szerkesztője. Nem-
rég vált el feleségétől, Hildy Johnsontól, aki egyben az

egyik legjobb riportere is. Amikor Hildy bejelenti a férfi-
nak, hogy eljegyezte magát egy biztosítási ügynökkel, és
másnap összeházasodnak, Walter őrült hadjáratba kezd,
hogy visszaszerezze a nőt. Minden leleményességét latba
vetve, számtalan trükkel igyekszik elriasztani a lelkes vő-
legényt és egyúttal rávenni Hildyt, hogy írjon meg egy
utolsó nagy sztorit egy gyilkosról.

A His Girl Friday című, 1940-ben készült alkotás (ma-
gyar címe: Pénteki barátnő) Howard Hawks rendezése, a
főbb szerepekben Cary Grantet és Rosalind Russelt láthatja
az érdeklődő közönség. A 92 perces időtartamú, fekete-
fehér, angolul beszélő, magyar feliratos amerikai vígjáték
egy igazi love story.

Az est házigazdája Németh Sz. Előd filmkritikus. 
(Knb.)
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Lőgyakorlat éles lőszerrel
Október 23-án, ma, továbbá 24-én, szerdán és 26-án, pén-
teken 8 és 16 óra között a marosszentgyörgyi lőtéren lő-
gyakorlatot tartanak, ahol a honvédelmi, közrendi és
nemzetbiztonsági rendszer intézményeinek Maros megyei
egységei éles lőszert használnak. Az illetékesek felkérik a
térség lakosságát, hogy kerüljék el a lőtér környékét, mert
fennáll a testi sérülés vagy akár az elhalálozás veszélye. A
honvédelmi minisztérium nem vállal felelősséget a figyel-
meztetés mellőzésének következményeiért.

Idősek napja Havadtőn
A Pro Havadtő Egyesület október 28-án, vasárnap tartja
Havadtőn az idősek napját. A program 16 órakor ünnepi is-
tentisztelettel kezdődik a református templomban, igét hir-
det Csiki Mihály református lelkipásztor. 16.30-kor a
kultúrotthonban Varga József gyulakutai polgármester és
Koncz Emma, a Pro Havadtő Egyesület elnökének köszön-
tője hangzik el, majd a helyi óvodások és kisiskolások mu-
tatják be ünnepi műsorukat. 17 órakor Másfél évszázad
képekben címmel régi havadtői fényképekből nyílik kiállí-
tás. A tárlatot, illetve a múzeumi fényképgyűjteményt Do-
náth István, a Pro Havadtő Egyesület alelnöke ismerteti.
17.10-kor Nagy Sándor egykori havadtői lelkész Kispalás-
tos küzdelem (1887–1966) címmel megjelent emlékiratát
Nagy Attila, Havad református lelkésze és dr. Kinda István
néprajzkutató, a kiadvány szerkesztője ismerteti. A könyv
a helyszínen megvásárolható. 17.40-kor sor kerül a cső-
szök táncára. Az ünnep szeretetvendégséggel zárul. 

Kisebbségek Romániában 1945 után
Ezzel a címmel zajlik október 26–27-én tudományos kon-
ferencia Marosvásárhelyen, a Maros Megyei Múzeum vár-
beli régészeti és történeti részlegén. Az ünnepélyes
megnyitó 26-án, pénteken 9 órakor kezdődik. Szervezők:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség, Nemzeti Kisebb-
ségkutató Intézet, partnerintézmény: Maros Megyei Mú-
zeum.

Vadorzás Lackodon
Október 19-én, pénteken a Marosugrához tartozó Lackod
erdejéből elhangzó lövésekre figyelt fel valaki, és értesítette
a rendőrséget. A helyszínre a Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség fegyverekért, robbanó- és veszélyes anyagokért
felelős osztálya, illetve a nyárádtői rendőrök szálltak ki. A
hatóság két terepjárót látott nagy sebességgel távozni, az
egyik járművet sikerült feltartóztatniuk. Az autót egy 43
éves radnóti férfi vezette, akinek 2014-ben érvénytelenítet-
ték a fegyvertartási engedélyét. A rendőrök a helyszínen
három vaddisznó tetemére akadtak, mindhárom állaton
lövés nyomaival. A kivizsgálás során azonosították a másik
terepjárót is, amelyet egy 46 éves ugrai férfi vezetett. Az il-
letőnek volt engedélye a nála talált két vadászfegyverre, a
vizsgálat során azonban a rendőrök két további, engedély
nélkül tartott fegyvert találtak, amelyeket a két járművel
együtt lefoglaltak. Az ügyben vadorzás és jogtalan fegyver-
használat miatt indult eljárás.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 
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A Nap kel 

7 óra 50 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 22 perckor. 
Az év 296. napja, 
hátravan 69 nap.
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Megyei hírek

Édentől Keletre filmklub
His Girl Friday (1940) 

Az Eurobarométer adatai szerint Románia lakóinak bi-
zalma csökkent a legnagyobb mértékben az Európai Unió-
ban a tagállamok közül az elmúlt öt hónapban. Mi az oka
ennek a bizalomcsökkenésnek? És hogyan viszonyulnak az
erdélyi magyarok az unióhoz? Erről is van exkluzív adat,
ezeket elemzik kedden 20 órától a Metszet műsorban.

Orendi Éva 1996-ban alapította a Pro Animalia Alapít-
ványt, amelynek keretében kutyamenhelyet hozott létre
Csíkszereda taplocai kijáratánál. Mit jelent az itt végzett

munka, és mivel jár a felelőtlen kutyatartás? – ezekre ke-
reste a választ Orendi Éva, az alapítvány elnöke és Száva
Emese ügyvezető igazgató az Artériák műsorban 20.30
órakor. 

Kézdivásárhelyről jelentkezik ma az Erdélyi kávéház. A
műsor vendége Hegedűs Ferenc vállalkozó, aki a Capital
gazdasági napilap 2015-ös adatai szerint Románia 290. leg-
gazdagabb embere. A vele készült interjú megtekinthető
21.30 órakor az Erdély TV-ben.

Az Erdély TV keddi műsorkínálata

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

Operettest
Október 24-én, a magyar operett napján 19 órától a Lo-
rántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület, a Maros Megyei
Múzeum és a Maros Megyei Tanács szervezésében
operettestre kerül sor a Kultúrpalotában. Fellépnek:
Boros Emese mezzoszoprán, Buta Árpád bariton és
Szabó Levente tenor. Meghívott Barabás Zsuzsa szop-
rán és Ádám János, a Kolozsvári Magyar Opera magán-
énekesei. Zongorán játszik: Antonia Someşan. A 12
lejes jegyek a Kultúrpalota jegypénztáránál válthatók. 

Kiállítás a Bernády Napokon
A XVI. Bernády Napok megnyitóját október 25-én, csü-
törtökön 18 órakor tartják a Bernády Házban. Ekkor a
Művészek Atyhai Társasága alkotócsoport – Berze
Imre, Bocskay Vince, Kuti Botond, Kuti Dénes, Sánta
Csaba, Vargha Mihály, Vinczeffy László, Siklódi Zsolt –
munkáiból nyílik kiállítás. Az alkotásokat Vargha Fru-
zsina sepsiszentgyörgyi művészettörténész méltatja,
házigazda Nagy Miklós Kund. Szólógitáron közreműkö-
dik Nagy Árkosi Árpád, szaval Bálint Örs színművész.

Csete Örs fotókiállítása
Ma 17 órakor Csete Örs fotóművész, az 1956 szemé-
lyesen című kötet szerzője forradalmi portréiból nyílik
kiállítás Marosvásárhelyen, a Studium-Prospero Kultu-
rális Központban, a Forradalom utca 8. szám alatt. Az
arcképcsarnok képei megidézik az 1956-os forradalom
és szabadságharc résztvevőit és a magyarság segítőit.
A megnyitón Csete Örs rövid előadást tart a forradalom
résztvevői visszaemlékezéseinek rögzítése során szer-
zett tapasztalatairól. A kiállítás november 25-ig látogat-
ható hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között. Szervező:
Studium-Prospero Alapítvány.

Rendkívüli fesztiválzáró 
hangverseny

A Constantin Silvestri emlékére szervezett XXVIII. nem-
zetközi zenei fesztivál október 25-én, csütörtökön a 19
órakor kezdődő rendkívüli vokálszimfonikus hangver-
sennyel ér véget a Kultúrpalota nagytermében. Vezé-
nyel Paul Nadler, az Amerikai Egyesült Államokból
érkezett karmester, hegedűn játszik Valerij Szokolov uk-
rajnai művész, énekel Irina Iordăchescu szoprán, köz-
reműködik a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
vegyes kara és szimfonikus zenekara. Műsoron: Sosz-
takovics-, George Foca-Rodi-művek. A koncertre a 4-es
számú bérletek érvényesek.

Protestáns Marosvásárhely –
könyvbemutató

Október 28-án, vasárnap 17 órakor a Vártemplomban
mutatják be a Protestáns Marosvásárhely című könyvet,
amely a Népújságban 14 hónapon keresztül megjelent
reformációs sorozat szerkesztett kötete. A könyvet Be-
rekméri Árpád Róbert és Ötvös József szerkesztők is-
mertetik, igét hirdet Czirmay Csaba Levente, a Marosi
Református Egyházmegye újonnan választott esperese. 

Forr a dalom – 
művészetisek gólyabálja

Október 29-én 17 órakor Forr a dalom címmel kerül sor
a marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum gólyabáljára
a Maros Művészegyüttes kövesdombi előadótermében.
A formabontó műsor koordinátora Ritziu Ilka Krisztina,
a gólyák közös táncát Bereczki Adél tanította be. Az elő-
adás után 21 órától a Cuba Groundban szórakoznak a
fiatalok. Az előadás és a buli jegyára összesen 25 lej,
külön bulijegy 20 lejért kezdés előtt a Cuba Groundban
váltható.

RENDEZVÉNYEK



A bolgár–román határon egy furgonban, a román–
magyar határon pedig egy kisteherautón megbújt
határsértőket fogtak el a hatóságok – közölte hét-
főn a román határrendészet.

Vasárnap délelőtt egy menetlevele szerint Törökországból
Csehországba elektromos vezetékeket szállító furgonnal egy
szerb állampolgár érkezett a bulgáriai Orjahovo várost a ro-
mániai Bechettel összekötő kompjáraton a román határállo-
másra. A gyanúsnak tűnő jármű alaposabb átvizsgálása során
annak rakterében 19 iraki állampolgárt – tizenhárom férfit,
három nőt és három kiskorút – fedeztek fel a határrendészek.

A határsértők elmondásuk szerint Nyugat-Európába akartak
eljutni. A szerb gépkocsivezető azt állította: nem tudja, miként

kerültek a migránsok a járművébe. A két ország közti tolonc-
egyezmény értelmében a határsértőket és a járművezetőt a
román határrendészek átadták bolgár kollégáiknak, hogy le-
folytassák velük szemben az eljárást.

Vasárnap este a Nagylak – Csanádpalota autópálya-határ-
átkelőn hét határsértőt fedeztek fel közös ellenőrzésük során
a magyar és a román rendőrök egy moldáv férfi által vezetett
bolgár rendszámú kisteherautóban. A hat vietnami és egy Sri
Lanka-i állampolgár egy erre a célra kialakított rejtekhelyről
került elő.

A határsértőkkel szemben tiltott határátlépés, a kisteherautó
sofőrjével szemben pedig embercsempészet gyanújával kez-
deményezett büntetőeljárást a román határrendőrség. (MTI)

Bizonyítékok a sepsiszentgyörgyi
iskola restitúciós perében

Szilárd bizonyítékokat hozott fel az Erdélyi Reformá-
tus Egyházkerület a sepsiszentgyörgyi Református
Székely Mikó Kollégium restitúciós perében, amely-
ben várhatóan csütörtökön hoz jogerős ítéletet a leg-
felsőbb bíróság. Az egyház által felsorakoztatott
érveket és bizonyítékokat Veress Emőd, a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem jogász tanára, az
egyház ügyvédje mutatta be egy hétfői kolozsvári saj-
tótájékoztatón. A bemutatott dokumentumok feltehe-
tően az utóbbi években elutasított szinte valamennyi
romániai restitúciós kérelem perében felhasználhatók
lesznek. Kató Béla püspök a sajtótájékoztató után az
MTI-nek elmondta, ha a bíróság végre figyelembe
veszi az egyház érveit, akkor meg kell változtatnia az
első fokon hozott ítéletet, és vissza kell szolgáltatnia
a sepsiszentgyörgyi kollégium épületeit. (MTI)

Lezárják a Transzalpinát
Az Országos Közútkezelő Vállalat (CNAIR) közölte,
hogy lezárja a Transzalpinát a közúti forgalom elől
Rânca és Obârşia Lotrului között az elmúlt három
éjjel lehullott nagy mennyiségű hó miatt. A CNAIR
közleménye szerint hétfőn délután 6 órától a 67C jel-
zésű főúton Rânca és Obârşia Lotrului között minden
gépjárműtípus számára tilos lesz a közlekedés. Az
útszakasz jellemzői miatt – éles kanyarok és emel-
kedők – fennáll a veszély, hogy az ott tevékenykedő
hóeltakarító járművek életveszélyes balesetet okoz-
nak. „Figyelmeztetjük a nagyközönséget, hogy az út
lezárására használt eszközök megrongálása bűncse-
lekménynek minősül, és a hatályos törvények szerinti
büntetéssel jár. Felhívjuk a gépjárművezetők figyel-
mét, hogy tartsák be a közlekedésrendészet utasítá-
sait, vegyék figyelembe az ideiglenes korlátozásokat
és útjelzéseket” – áll a közleményben. A Transzalpi-
nán a lehullott hó vastagsága hétfő reggelre elérte a
hét centimétert. (Mediafax)

A szeptember 11-i 875 lej értékű
pénztárszalagok a nyerők

A 2018. szeptember 11-én kibocsátott, 875 lej értékű
pénztárszalagok bizonyultak nyerőnek a vasárnap
tartott nyugtalottó-sorsoláson, amelyen a 2018. szep-
tember 1. és 30. között kiállított kasszabonok vehet-
tek részt. A nyereményalap ezúttal is egymillió lej,
amelyet legfeljebb száz nyertes között osztanak szét.
Amennyiben száznál több nyertes nyugtát regisztrál-
nak, ezek között újabb sorsolást tartanak. A sorsolás
eredményeit közzéteszik a pénzügyminisztérium
(MFP), az Országos Adóhatóság (ANAF) és a
Román Lottótársaság (CNLR) honlapján. A nyere-
ményigényléseket az eredmény közzétételétől szá-
mított harminc napon belül lehet benyújtani az
adóhatóság bármely területi kirendeltségénél.
Ugyancsak vasárnap a lottótársaság egy második
sorsolást is tartott, amelyben százra korlátozta a
szeptember 16-án kihúzott nyugtalottó nyerteseinek
számát. A szeptemberi húzáson az augusztus 1-je és
31-e között kiállított nyugták vehettek részt. Az első
húzáson a 2018. augusztus 21-én kibocsátott, 60 lej
értékű pénztárszalagok bizonyultak nyerőnek.
(Agerpres)
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a kormány évek óta így jár el. Gyakorlatilag valameny-
nyi tagállam ezt csinálja, számításokat, forgatókönyve-
ket juttat el az Európai Bizottságnak, és aztán ilyen vagy
olyan döntést hoz.” A miniszter nemcsak a közalkalma-
zottak bérének befagyasztására tett javaslatot, azt sem
bánná, ha befagyasztanák az állásokat is, és átszerve-
zést hajtanának végre a közszférában.

A hír egyáltalán nem javítja a közalkalmazottak köz-
érzetét, bár az is igaz, hogy az utóbbi időben szépen
megemelték a fizetésüket. Ráadásul egy ilyen lehetőség
lebegtetése nem tesz jót az amúgy sem példaértékű köz-
tisztviselői munkamorálnak.

Szóval rossz hír a köztisztviselők számára. De a tár-
sadalom alsóbb rétegeiről most sem beszél senki, holott
Donato De Rosa, a Világbank vezető közgazdásza sze-
rint az Európai Unió országai közül Romániában élnek
legtöbben szegénységben, a lakosság több mint egyne-
gyede 5,5 dollárnál kevesebb pénzből él naponta. Mint
mondta, az oktatás színvonalának radikális javítása se-
gíthetne, de az ilyen „csekélységek” a bukaresti kormá-
nyokat nem érdeklik. Véleménye szerint a vidéken élők
életszínvonala évtizedekkel lemarad a városiakétól. Aki
falun születik, annak nincs esélye magas szintű egész-
ségügyi ellátást kapni és jó iskolába járni. Az infra-
struktúra elmaradott, a piacot az alacsony
hatékonyságú állami vállalatok uralják. 

Összehasonlításként nézzük meg, mennyit és mire
költötték a pénzt a parlamenti képviselők a tavaly. A
képviselőház tavalyi költségvetése 315.806.000 lej volt.
Nem részletezzük a kiadásokat, annyi azonban biztos, a
napi betevőre nem volt gondjuk, és nyugodtan utazhat-
tak külföldre. A képviselők külföldi kiszállásokra
ugyanis 2.800.000 lejt költöttek. De ki figyel az ilyen
„csekélységekre”?

Csekélységek
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Határsértőket tartóztattak fel a román határokon

Az isztambuli főügyészség hétfőn a szaúdi főkonzu-
látus további öt török dolgozóját hallgatta ki tanú-
ként, miután nyomozás folyik a külképviseleten
október 2-án megölt szaúdi ellenzéki újságíró,
Dzsamál Hasogdzsi ügyében – jelentette hétfőn az
NTV török hírtelevízió.

Az Anadolu török állami hírügynökség szerint múlt pénte-
ken 23 főkonzulátusi alkalmazottat már kihallgattak a hatósá-
gok. Köztük volt a külképviselet sofőrje, műszaki
karbantartója, könyvelője és ügyfélszolgálati munkatársa is.
A hétfőn tanúvallomást tevőket beleértve ezen a héten várha-
tóan 22 dolgozót hallgatnak ki tanúként, köztük külföldi ál-
lampolgárokat is. Az Anadolu ugyanakkor nem
egyértelműsítette, hogy a külföldiek alatt szaúdi állampolgá-
rokat ért-e. A szaúdi abszolút monarchiát élesen bíráló Ha-
sogdzsi október 2-án tűnt el, miután bement az isztambuli
szaúdi főkonzulátusra, hogy a közelgő esküvőjéhez szükséges
dokumentumokat intézze. Török menyasszonya az épületnél
várta, de nem látta kimenni.

Hang- és videofelvételekre hivatkozó török sajtóbeszámo-
lók, valamint neve elhallgatását kérő török tisztségviselőktől
származó amerikai értesülések alapján Hasogdzsit a főkonzu-
látuson brutális módszerekkel meggyilkolták. Szaúd-Arábia
ezt korábban tagadta. Szombaton azonban beismerte, azt ál-
lítva, hogy az újságíró dulakodás – feltehetően egy fojtófogás
alkalmazása – következtében vesztette életét.

Mindazonáltal a szaúdi külügyminiszter, Ádel al-Dzsubeir

vasárnap a Fox televízióban arról beszélt, hogy a szaúdi ható-
ságok előtt még mindig nem ismeretes, hogyan gyilkolták meg
Hasogdzsit a szaúdi isztambuli konzulátuson. A külügyminisz-
ter szerint Hasogdzsihoz az épületbe lépésekor „szaúdi biz-
tonsági emberek” mentek oda, de nem az történt, amit a török
hatóságok állítanak. „Meggyilkolták őt a konzulátuson, de
hogy hogyan, annak részleteit még nem ismerjük. Azt sem
tudjuk, hogy hol van a holttest” – mondta a külügyminiszter,
hozzátéve, hogy országa „eltökélt” az igazság kiderítésében
és a felelősök megnevezésében.

Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter múlt kedden je-
lezte, hogy az ügyészség kihallgatásra beidézhet egyeseket a
szaúdi főkonzulátusról. A török külügyminiszter akkori sza-
vaiból nem volt egyértelmű, hogy csak az alkalmazottakra
vagy a diplomatákra is gondol. Cavusoglu egyúttal hangsú-
lyozta: ha bármelyik szaúdi diplomata haza akar térni orszá-
gába, megteheti, a török hatóságok nem korlátozzák. A szaúdi
főkonzul még kedden délután egy menetrend szerinti járattal
elhagyta Isztambult, és hazarepült Rijádba.

Michelle Bachelet, az ENSZ emberi jogi főbiztosa szintén
múlt kedden az ügyben érintett szaúd-arábiai diplomaták men-
tességének felfüggesztését követelte. „A nemzetközi jog sze-
rint az államilag végrehajtott emberrablás és a gyilkosság is
nagyon súlyos bűntény, és nem lenne szabad a diplomáciai
mentességet használni a történtek és a felelősök felderítését
célzó nyomozás akadályozására” – írta közleményében a fő-
biztos. (MTI)

Az isztambuli főügyészség 
a szaúdi főkonzulátus török dolgozóit hallgatja ki

Nemzetiségi viszály és gyűlölet szándékos szítása
miatt indított büntetőeljárást a Kárpátalja megyei
ügyészség a hétvégén a megye több járásában ki-
helyezett magyarellenes óriásplakátok ügyében –
jelentette hétfőn az Ukrinform ukrán hírügynökség,
az ügyészség sajtószolgálatára hivatkozva.

A Kárpátalja megyei ügyészség közlése szerint október 20-
ra virradóra ismeretlenek provokatív tartalmú plakátokat he-
lyeztek el Kárpátalja több községében. Folyik a
bűncselekményhez köthető személyek felderítésére irányuló
nyomozás – tudatta a hatóság, amely szerint az ügyben nem-

zetiségi viszály és gyűlölet szándékos szítása címén indított
büntetőeljárást, az ukrán büntető törvénykönyv 161. cikkének
1. része alapján.

Szombat reggelre ismeretlenek Ungvár, Munkács és Bereg-
szász környékén a főutak mellett óriásplakátokat helyeztek el
a kárpátaljai magyar közösség három vezetőjének arcképével,
nevével és az őket szeparatistának nevező ukrán nyelvű fel-
irattal.

Hennagyij Moszkal kárpátaljai kormányzó szerint orosz tit-
kosszolgálati provokáció a magyarellenes óriásplakátok kihe-
lyezése a megyében. (MTI)

Nemzetiségi viszály szítása miatt indul eljárás Kárpátalján 

A Velencei Bizottság ajánlásainak figyelembevéte-
lére szólította fel a román hatóságokat hétfőn az
Európai Bizottság a tervezett büntetőjogi reformmal
kapcsolatban.

Az Európa Tanács alkotmányjogi kérdésekkel foglalkozó
szakértői testülete pénteken tette közzé állásfoglalását a bün-
tető törvénykönyv (Btk.) és a büntetőeljárási törvénykönyv
(Betk.) romániai módosításáról, amelynek a friss értékelés sze-
rint számos eleme aggodalomra ad okot, gyengíti a korrupció,
az erőszakos bűncselekmények és a szervezett bűnözés elleni
küzdelem hatékonyságát.

Hétfői sajtótájékoztatóján Margarítisz Szkínász európai bi-
zottsági szóvivő arra kérte Bukarestet, hogy vegyék figye-

lembe ezeket az ajánlásokat. Újságírói kérdésre válaszolva el-
mondta, hogy a brüsszeli testület az együttműködés szellemé-
ben folytatja a párbeszédet Romániával, de „le fogja vonni a
megfelelő következtetéseket”, amennyiben nem veszik figye-
lembe az aggályait a kérdéses törvényeket illetően.

Hozzátette, november 13-án adják majd ki a következő je-
lentést a román igazságszolgáltatás működését ellenőrző uniós
mechanizmus (CVM) keretében, ebben értékelni fogják a tör-
ténéseket.

Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke pár
hete kijelentette, hogy a brüsszeli testület egyre növekvő ag-
godalommal követi a romániai fejleményeket, ugyanis vissza-
lépés figyelhető meg a reformfolyamatban. (MTI)

Brüsszel a Velencei Bizottság ajánlásainak 
figyelembevételére szólította fel a román kormányt 

Az Európai Unió a közös határvédelemmel elvenne
a tagállamok szuverenitásából, a nemzetállamok
jogkörének ilyen csorbítása biztonsági és nemzet-
közi jogi kérdéseket is érintene – mondta Horváth Jó-
zsef biztonságpolitikai szakértő az M1 aktuális
csatornán hétfőn.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar határkerítés miatt
Magyarországot elkerülik az illegális migránsok, bár Szerbián
és Magyarországon keresztül vezetne a legkönnyebb út Nyu-
gat-Európa felé.

A boszniai Bihácsra nagy számban érkező migránsokról a

szakértő elmondta: most arra próbálnak átjutni Horvátor-
szágba, és onnan Nyugat-Európába. A közvetlenül a horvát
határ mellett fekvő városban ugyanakkor a helyiek megelé-
gelték, hogy felborult az életük és veszélybe került a bizton-
ságuk, ezért tüntetnek.

Boszniában sajátos a helyzet, mert a muzulmán bosnyákok
másképp állnak a migrációhoz, illetve az érkező migránsok-
hoz, mint az országban élő horvátok és szerbek – fejtette ki
Horváth József. Hozzátette azt is: az öböl menti országok je-
lentős összeggel támogatják a bosnyákokat, és erős reiszlami-
zációs folyamat is indult a térségben. (MTI)

Biztonságpolitikai szakértő
A tagállamok szuverenitásából venne el 

a közös határvédelemmel az EU



A gyermeknevelésre vonat-
kozó jogi keret, a többgyere-
kes anyáknak járó
gyermeknevelési juttatás fo-
lyósításának a procedúrája,
az örökbefogadást szabályozó
törvény,  a csonka családok
törvényes védelme is szóba
került azon a találkozón,
amelyet Csép Éva Andrea, az
RMDSZ Maros megyei parla-
menti képviselője kezdemé-
nyezett múlt pénteken
délutánra a marosvásárhelyi
Gecse utcai református egy-
házközség vendégházában. A
találkozón a kismamáknak,
édesanyáknak lehetőségük
volt szóvá tenni azokat a
problémákat, amelyekkel a
törvény hiányosságai nyomán
nap mint nap szembesülnek. 

A gyermeknevelési támogatást
(gyes) szabályozó törvény módosí-
tására készül Csép Andrea parla-
menti képviselő, aki ezt
megelőzően találkozni kívánt az
érintettekkel, az édesanyákkal,
hogy velük egyeztessen a  problé-
mákról, a hiányosságokról, a javí-
tásra megérett helyzetről.

Csép Éva Andrea elmondta, hogy
a találkozót követően számos konk-
rét törvénymódosító javaslat fogal-
mazódott meg az anyák részéről,
aminek egy része már  az RMDSZ
parlamenti csoportjának az őszi pri-
oritásai között szerepel. – A gyes ki-
számítási képlete nincs tekintettel a
többgyermekes családokra.  Jelen-

leg kidolgozás alatt áll egy olyan
törvénymódosításunk, amely felol-
daná azt a diszkriminatív helyzetet,
amellyel azok az anyák szembesül-
nek, akik az előző gyestől számítva
kevesebb mint 12 hónapon belül
újból gyereket vállalnak, azonban a
juttatás kiszámítása során az elmúlt
évben, tehát az előző gyes idején
megvalósított jövedelmet veszik
alapul. A gyermeknevelési támoga-
tási rendszernek minden anya szá-
mára biztonságot és védelmet kell
nyújtania, nem lehet kirekesztő és
diszkriminatív azokkal szemben,
akik több gyereket vállalnak egy-

más után – mutatott rá a parlamenti
képviselő. A törvény a jelenlegi for-
májában hátrányos helyzetbe hozza
ezeket az anyákat, ugyanis amíg a
következő babával otthon marad-
nak, az előző időszakhoz viszo-
nyítva kisebb jövedelemben
részesülnek, mivel a gyest számít-
ják jövedelemnek, nem pedig a
munkával töltött idő során keresett
összeget. 

A találkozón szóba kerültek az
édesapáknak járó egy hónapos
gyermeknevelési szabadság kap-
csán tapasztalt nehézségek, ugyanis
a családoktól érkező visszajelzések

alapján sok esetben a jogukkal élni
kívánó apákat „megfélemlítik” a
munkaadók, hogy nem fogják visz-
szavenni őket, miután lejár az egy
hónap – fejtette ki lapunknak Csép
Andrea. Ellenben ha az apuka nem
veszi ki az egy hónapot, akkor elve-
szítik a gyermeknevelési pénzt arra
a hónapra, és a család elesik egy
olyan jövedelemtől, ami a törvény
értelmében jár neki. Ezért meg kell
teremteni a törvényes védelmet
azoknak az édesapáknak, akik az
egy hónapos gyermeknevelési sza-
badságot követően visszatérnek a
munkahelyükre. Az az igény fogal-
mazódott meg, hogy foglalják tör-
vénybe: a gyermeknevelési
szabadságot követően, legalább 6
hónapig, az apát ne meneszthessék
a munkahelyéről. 

Ugyancsak kellemetlenségeket
okoz a szülés után levő kismamák-
nak a gyermeknevelési támogatás
odaítélésének a hosszadalmas pro-
cedúrája, ugyanis időközben hóna-
pokig jövedelem nélkül maradnak.
A jelenlévők elmondták, jó volna
ezt az időszakot lerövidíteni. Csép
Éva Andrea a procedúra kapcsán
közölte, a gyermeknevelési támoga-
tás odaítéléséhez szükséges iratcso-
mókat az adott hónap 5. napján
küldi tovább a megyei szakigazga-
tóság, tehát ha akár egy nappal is
később nyújtja  be a kérelmező,
egy hónappal később  továbbítják a
kérvényét. A törvényes előírások ér-
telmében 45-60 nap áll a különböző
hatóságok rendelkezésére, hogy jó-
váhagyják az iratcsomót, mielőtt a
pénzt folyósítanák. Ugyanakkor,
amennyiben a kismamák úgy dön-
tenek, hogy bankszámlára szeretnék
utaltatni az összeget, nem pedig
postán megkapni, akkor újabb egy
hónap késésre számíthatnak.  

Az édesanyákkal folytatott be-
szélgetés során Csép Éva Andrea az
új nyugdíjtörvény pozitív előírásait
hangsúlyozta, mint mondta, a kor-
mány által kezdeményezett tör-
vénytervezet értelmében azok az
anyák, akik legalább három gyere-
ket neveltek, és van 15 ledolgozott
évük a munka mezején, hat évvel
hamarabb mehetnek nyugdíjba. 

A fórumon továbbá szó esett a
készülő új örökbefogadási törvény-
ről, amely egyszerűbb procedúrák
mentén tenné lehetővé az örökbefo-
gadást, továbbá többen szóvá tették,
hogy fokozottabban oda kellene fi-
gyelni a gyerekeiket egyedül nevelő
szülőkre, pluszjuttatásokat adni szá-
mukra, hogy a csonka családban ne-
velkedő gyerekek legalább anyagi
szempontból ne érezzék hátrányát
ennek.  

Erdélyben a nők a mai napig
alulreprezentáltak a közélet-
ben és a politikában, holott
nagy szükségünk van a szak-
tudásukra, pragmatizmu-
sukra. A Női Akadémia múlt
szerdán a Köpeczi–Teleki-
házban fogadta Hegedűs Csil-
lát, az RMDSZ ügyvezető
alelnökét, aki Tűsarkon –
megbírjuk vagy kibírjuk? cím-
mel tartott előadást. A vendé-
get és az érdeklődőket Koreck
Mária, az RMDSZ marosvásár-
helyi nőszervezetének elnöke
üdvözölte.

A rendezvény adott alkalmat az
alábbi beszélgetésre. Hegedűs
Csilla felhívta a figyelmet, hogy az
erdélyi magyar politikában a nők
még mindig alulreprezentáltak. Az
RMDSZ 200 polgármesteréből öt
nő, kb. 20 női alpolgármester van,
és megyei, helyi önkormányzatok
szintjén 13-14 százaléknyi a nő. Az
sem titok, hogy négy nő a 30 kép-
viselőből és szenátorból. 

– Talán ezért vezette be az
RMDSZ az egyedüli romániai po-
litikai alakulatként az úgynevezett
kvótát, ami arról szól, hogy helyi
választmányi szinten minden har-
madik személy nő kell legyen. 
– Megyei, illetve országos szin-

ten 15%-os kvótája van a nőszerve-
zetnek. Nemcsak azért, mert az
erdélyi magyar társadalomnak a
fele nő, és ez így lenne tisztességes,
hanem legfőképpen azért, mert tud-
juk, hogy kiváló szakemberek van-
nak közöttünk, nemcsak az
úgynevezett „soft” női témákban.
Úgy gondolom, hogy az erdélyi
magyar társadalomnak, az erdélyi

magyar döntéshozatalnak szüksége
van a nők szaktudására, szakértel-
mére. 

– Az előadás célja az volt, hogy
konkrétan megmutassa, mi min-
dennel foglalkozik a nőszervezet. 
– Célunk, hogy a nőknek segít-

sünk, hogy megtalálják és megáll-
ják a helyüket az életnek azon a
területén, ahol dolgozni szeretné-
nek. A férfiak megkérdezték, hon-
nan fogunk találni 33% nőt, mi azt
mondtuk, hogy kb. ugyanonnan,
ahonnan a 66%-nyi férfit. Azt sze-
retnénk, hogy azok a nők, akik
vágynak a közéleti, a politikai sze-
repvállalásra, kis önbizalmat kapná-
nak, hiszen sokan úgy érzik, a
politika a férfiak dolga, és nem iga-
zán van, amiért beleszóljunk. Ez
nem így van. A romániai magyar
politikai életnek szüksége van ránk,
és mi ezért számos képzést szerve-
zünk. Például most minden megyé-
ben zajlik egy képzés, ahol
rendezvényszervezésről, protokoll-
ról van szó, vagy akár arról, hogy ki
hogyan kell felöltözzön. És van
hosszabb, egy teljes hétvégét felö-
lelő képzésünk is, ahol fiatal lányo-
kat képezünk közéleti
szerepvállalásra. Ebből a Kolozs-
vár-központú és a székelyföldi már
lezajlott, most következik a zilahi.

– Van érdeklődés iránta?
– Akkora az érdeklődés, hogy jö-

vőre is folytatjuk. 25, maximum 30
embert szerettünk volna egy-egy
képzésen, és mindenhol többen vol-
tak. Emellett nagyon sok programot
szervezünk, elég, ha a csodálatos
Mága-koncertturnéról beszélünk. 
A családon belüli erőszak
nem magánügy

Kiemelném a nőkkel szembeni
erőszak elleni mozgalmat, amit
Csép Andrea parlamenti képviselő

indított el, ő volt, aki a törvénymó-
dosító kezdeményezést is elindí-
totta. Ezzel egy olyan mozgalmat
indítottunk útjára tavaly, ami az er-
délyi magyar nők gondjaira is vá-
laszt ad. Ebben az országban
minden 30. másodpercben megver-
nek egy nőt, és minden harmadik nő
elszenvedett az élete folyamán fizi-
kai, szexuális vagy verbális abú-
zust. Ez azt jelenti, hogy Erdélyben
200 ezerre tehető a számuk. Akkor
pedig nekünk kutya kötelességünk
ezen segíteni. 

– Mit tettek eddig?
– Egy törvénymódosító kezde-

ményezést, amit be is foglaltak a
kormány javaslatába, megszavazta
a parlament. Tehát növeltük a nők
biztonságát, lévén, hogy létrejött a
sürgősségi távoltartási rendelet, ami
nagyon-nagyon fontos, hiszen az a
200 haláleset, ami évente történik,
pontosan abban a kritikus 72 órában
következik be, ami alatt a bíróság
döntött vagy nem arról, hogy kibo-
csátja-e a távoltartási rendeletet.
Most azonnal ki lehet bocsátani.
Szomszédok, barátok, családtagok,
bárki jelentheti a rendőrségnek,
hogy baj van, és szigorú büntetéssel
sújtják azokat, akik családon belül
erőszakot követnek el. Ez rendkívül
fontos. A másik nagyon fontos
dolog a tájékoztatás. Tudniillik nem
szeretnek róla beszélni. Amikor el-
kezdtük ezt a kampányt, mindenki
azt mondta, hogy akár a templom-
ban imádkozva, akár a családon
belül, megoldják ezt a kérdést. Mi
meg azt mondtuk, hogy a családon
belüli erőszak nem magánügy.

– Természetesen, hiszen amikor a
nőt nincs aki megvédje, az már
nem lehet magánügy. 
– Számtalan beszélgetést szer-

veztünk erről, tudjuk, hogy nagyon
nehéz, de elindítottunk egy folya-
matot, és remélem, mind több
nőnek tudunk segíteni. Nagyon
hosszú idő, amíg a végére járunk,
de én úgy gondolom, hogy jól in-

dultunk el ezen az úton. A másik
fontos dolog a tájékoztatásnak az a
része, amit a csíkszeredai Áradat
Egyesület embereivel közösen vég-
zünk. Rendhagyó osztályfőnöki
órának nevezzük, tavaly 3500 gyer-
mekhez jutottak el. Egyszerűen osz-
tályfőnöki órát tartottak, speciális
tanterv alapján, hogy felismerjék a
gyerekek, mi a családon belüli erő-
szak, és mit lehet tenni. Ezt az idén
is folytattuk. Számításainak szerint
kb. 5000 gyereknél tartunk, és foly-
tatni szeretnénk. Tehát lényeges
előrelépés történt, nem beszélve
arról, hogy Bíró Rozália elnök asz-
szony központi témává tette ezt a
parlamentben is. Az esélyegyenlő-
ség bizottság egyik munkatársa a
minap találkozott Bíró Rozália kez-
deményezésére a román politikai
pártok nőszervezeteivel. Igyek-
szünk minden szinten dolgozni, és
mindenhol segíteni a nőket, hogy ha
akarnak, lépjenek előre, hogy egy
kicsit jobb legyen az életük. 

– Kérnek segítséget? Mert van,
aki szégyelli, titkolja…
– Sokan kérnek. Az RMDSZ nő-

szervezete a megalakulása óta fog-
lalkozott ezzel a kérdéssel. Viszont
nem akartuk nyilvánosan tenni,
nem akartuk, hogy bárki ránk
mondhassa, politikai kampányt aka-
runk csinálni belőle. Tavaly volt a
nőkkel szemben elkövetett nemi
erőszak elleni küzdelem európai
éve, és akkor azt mondtuk, hogy mi
is felvállaljuk ezt a dolgot. Tulaj-
donképpen mindenhol azt csináltuk,
hogy segítettük, támogattuk a szak-
embereket, hogy el tudják végezni
a dolgukat. Nagyon sokan fordul-
nak hozzánk, nagyon-nagyon
sokan. Létrejött a nők elleni erőszak
mozgalom honlapja, a NEEEM.ro,
ahol gyakorlati tanácsokat adunk a
nőknek, kezdve attól, hogy hova
fordulhatnak segítségért, hol van-
nak az intézmények, mit kell tenni.
Ezekhez az intézményekhez irá-
nyítjuk azokat, akik megkeresnek
minket, hiszen mi nem vagyunk
szakemberek, mi csak azt tudjuk,
hol vannak az elérhetőségek, és azt
szeretnénk, hogy hídként működ-
jünk az intézmények és a bántalma-
zott nők között.

Fotó: Mózes Edith
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Mózes Edith

Menyhárt Borbála 

Hegedűs Csilla előadása 
Tűsarkon 

Orvosolnák a gyermeknevelési törvény hiányosságait
Találkozó az édesanyákkal



Dél-alföldi leányok és nők vi-
selete, kalotaszegi pompa,
szatmári, szilágysági, mező-
ségi, vajdaszentiványi színek,
motívumok – néhány a
Zsuzska folksufnija kincsei-
ből, amelyek a múlt hét végén
a Nemzeti Színház emeleti
előcsarnokában várták az
eredeti népi örökség iránt ér-
deklődőket. 

A szemet gyönyörködtető ruhá-
kat Miklós János és felesége, Mik-
lós-Papp Zsuzsanna a hivatásos
erdélyi magyar néptáncegyüttesek
találkozójára hozta el Marosvásár-
helyre. A népviseleti kiállítást pén-
teken délután nyitották meg a
rendezvény szervezői.

Barabási Attila-Csaba, a Maros
Művészegyüttes igazgatója az au-
tentikus népviselet fontosságára
hívta fel a jelenlevők figyelmét.

– Az utóbbi időben divat lett a
néptánc, sok településen már kis ko-
ruktól táncolnak a gyermekek. A
produkciók egyre jobbak, az oktatók
egyre hitelesebben vezetik szín-
padra tanítványaikat, a gyermekek
felöltöztetésénél azonban még sok a
hiányosság – hangsúlyozta az intéz-
ményvezető, majd bemutatta a kiál-
lított viseletek készítőit, akik maguk
is hivatásos néptáncosokként olvad-
tak bele a népi kultúra világába. 

– Ez a kiállítás igazolja, hogy így
is lehet népviseletet készíteni. Az

oktatói szerepet vállalóknak a ruhák
hitelességére is oda kell figyelniük,
hiszen fontos, hogy gyermekeink
büszkék legyenek viseletükre – tette
hozzá Barabási Attila.

A továbbiakban Miklós János
mesélt a Zsuzska folksufnija néven
öt éve indított családi vállalkozás-
ról. A házaspár hivatásos néptán-
cosként kezdte pályafutását. Fél
évtizeddel ezelőtt jött a váltás,
akkor határozták el, hogy megné-
zik, mi másban tehetségesek, ho-
gyan tudnák továbbvinni a
népművészet szolgálatát. Közben a
tánctól sem szakadtak el teljesen,
jelenleg is saját gyermektáncházat
működtetnek, és számos telepü-
lésre, szórványvidékekre járnak
táncot tanítani. 

– A feleségem hat éve próbálta ki
a népviselet-készítést. Ez a munka
nemcsak a szabásból és a viselet
megvarrásából áll, az anyagok be-
szerzése is alapos felkészülést igé-
nyel. A leghitelesebb források
felkutatására törekszünk, múzeu-
mokba járunk, etnográfusokhoz for-
dulunk – mondta a szintén
néprajzos végzettségű vállalkozó.
Miklós János kiemelte, hogy kizá-
rólag olyan néprajzi régiók ruháit
készítik el, amelyeket jól ismernek.
Hivatásos és amatőr táncosok is
rendelnek tőlük viseletet, a nagy ke-
reslet miatt azonban elég hosszú a
várakozási idő.

A kiállítók minden ruhánál fel-
tüntették a tájegységet, amelyhez a
viselet tartozik, és a megrendelő

táncegyüttes nevét. Dél-alföldi le-
ányviseletet például a Bihar megyei
Érsemjén Ezüstperje néptáncegyüt-
tese rendelt, a szatmári női viselet-
nél a Bekecs, a szilágyságinál és az
észak-mezőséginél a Maros Mű-
vészegyüttes nevét olvashattuk.

– Melyik viseletből rendszerint a
legtöbb megrendelés? – kérdeztük
a kiállítás-megnyitó után Miklós-
Papp Zsuzsannát.

– A mezőségi, szilágysági és a
vajdaszentiványi ruhák nagyon ke-
resettek. A megrendelők között kül-
földiek is akadnak, például kanadai

magyar együtteseknek is dolgoz-
tunk már – mondta a gyönyörű vi-
seletek készítője, akit a
szabás-varrás előtti munkáról is
faggattunk.

– Mivel nem akarunk tucatáru-
hoz nyúlni, sokszor Magyarország-
ról hozzuk az anyagot, de Cseh- és
Németországból is rendeltünk. Az
előkészítés során arra kell figyelni,
hogy az anyag mosható, illetve tar-
tós legyen. Fontos az anyag avatása
(sz. m.: magas hőfokú vízben ázta-
tása), ilyenkor megnézzük, hogy
ereszti-e a színét, mert ha igen,

akkor nem dolgozhatunk vele. A
gyermekegyütteseknek szánt ruhák-
nál egyébként arra is oda kell fi-
gyelni, hogy a viselet módosítható,
kiengedhető legyen. 

– Mennyi időt vesz igénybe egy
viselet megvarrása?

– Ez sok tényezőtől függ. Egy
mezőségi viselet nekem négy napba
telik – mondta beszélgetőtársunk,
majd azt is elárulta, hogy 2019-re is
vannak megrendeléseik, így örülné-
nek egy olyan munkatársnak, aki az
elvárt magas színvonalon tudná segí-
teni az újabb viseletek megszületését. 
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Nagy Székely Ildikó 

Táncos lábú gyermekek és fi-
atalok teremtettek fergeteges
hangulatot vasárnap délután
a hivatásos néptáncosok ta-
lálkozójának gálaestje előtt a
Nemzeti Színház előcsarnoká-
ban. Az eredetileg a Színház
térre tervezett villámproduk-
ció – amelyet az eső szorított
be az épületbe – az I. Marosi
Tánctalálkozó záróképe volt.

A „Mindig mindenhol táncos va-
gyok, nem csak a színpadon” jel-
mondatú rendezvényen tíz,
gyermekek és fiatalok alkotta cso-
port vett részt, közöttük a Maros
Művészegyüttes Napsugár utánpót-
lás csoportja, a maroskeresztúri Ti-
pegők, a marosludasi Hajdina, a
dicsőszentmártoni Kökényes, a
nyárádszeredai Kis Bekecs, a Fehér
megyei, bethlenszentmiklósi Csil-
lagszeműek. Szász Béla főszervezőt
a találkozó céljáról kérdeztük.

– A Székelyföld Napok keretében
zajlott rendezvénnyel a néptáncos
öntudatot, magatartást kívántuk el-
mélyíteni a gyermekekben, fiata-
lokban – mondta a fiatal táncoktató,
aki maga is a Napsugár növendéke
volt, és jelenleg a maroskeresztúri
iskola és a marosvásárhelyi Refor-
mátus Kollégium diákjait tanítja a
tanórák keretében néptáncra, vala-
mint a keresztúri Tipegők három
korcsoportját irányítja. Az első Ma-
rosi Tánctalálkozót a RITTE Egye-
sülettel közösen szervezte, az
együttlét megvalósulásában a Tipe-
gők is sokat segítettek.
Több mint háromezer néző

A jövő táncosnemzedékének
megmutatkozása után a jelenlevők
a színház nagytermébe vonultak,
ahol nemsokára megkezdődött a
XIV. Hivatásos Erdélyi Magyar
Néptáncegyüttesek Találkozójának
záró gálaelőadása. A telt házas kö-
zönséget elsőként Barabási Attila,
a Maros Művészegyüttes igazgatója
köszöntötte. Az intézményvezető a

tapasztalatcserére, ismerkedésre,
szakmai útbaigazításra lehetőséget
nyújtó találkozó céljáról szólt, majd
azt is kiemelte, hogy csütörtöktől
vasárnapig – a gálaműsort is bele-
számítva – több mint háromezer
néző tekintette meg az öt együttes
produkcióját. A továbbiakban Bara-
bási Attila román kollégáit is üdvö-
zölte, akik soha nem hiányoznak a
magyar tagozat bemutatóiról.
A legnemesebb szakmák egyike

Ezt követően az est műsorveze-
tője, Ritziu Ilka Krisztina Brendus
Rékát, a magyar kormány Nemzet-
politikáért Felelős Államtitkárságá-
nak főosztályvezető-helyettesét
szólította a mikrofonhoz.

– Lételemünk a dal, a tánc apró
gyermek korunk óta, mikor még a
Lánc, lánc, eszterlánc játékunk
adott okot az önfeledt nevetésre. A
tánc és a dal végigkíséri életünket,
és valójában semmi nem változik,
életünk végéig játék marad szá-
munkra, még azok számára is, akik
nem puszta szórakozásként, hanem

kőkemény szakmaként élik meg –
hallhattuk Brendus Rékától, aki azt
is megjegyezte, hogy a hivatásos
táncosok azzal szoktak viccelődni,
hogy igazán jó munkahelyük van,
hiszen nem kell mást tenniük, mint
„szépen eltáncolgatni, kurjongatva
nótázni a nyugdíjig”, de ennél sok-
kal többről van szó. A politikus arra
a hatalmas munkára, elkötelezett-
ségre hívta fel a figyelmet, amely a
néptáncok bemutatását és továbba-
dását a legnemesebb szakmák közé
emeli. Ezt a maga teljességében
csak úgy lehet megfizetni, ha az
egész közösség sajátjaként éli meg
a néptánc, néphagyomány ápolását
– tette hozzá Brendus Réka, aki be-
széde végén azt kívánta a találko-
zón részt vett együtteseknek, hogy
szívük, lelkük továbbra is ott legyen
a színpadon.
Találkozás egy elfeledett értékrenddel

Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke arról az összefogás-
ról szólt, amely lehetővé tette a Szé-
kelyföld Napok, ezen belül pedig a
néptánctalálkozó megszervezését.

Az öt együttes produkcióit a
szakmai bizottság részéről Kutszegi
Csaba operatőr, táncos, koreográ-
fus, lapszerkesztő értékelte. Szemé-
lyes hangvétellel indított
beszédében elárulta, hogy gyermek-
korától, amikor balett-táncos volt,
főként a kortárs tánc állt közel
hozzá, a néptánc világában csak
„kirándulgat”, de egy-egy ilyen „ki-
rándulás” alkalmával olyan érték-
renddel szembesül, amelyet „talán
már elfelejtettünk”. 

– Jobb lesz a tartásom, erősebb a
gerincem, jobban jön a levegő.
Meggyőződésem, hogy minden em-
berre így hat a néptánc, ha ez nem
is tudatosul bennük – tette hozzá
Kutszegi Csaba, majd rátért a tulaj-
donképpeni kiértékelésre. El-
mondta, hogy bár a találkozó célja
nem a rangsorolás volt, az öt pro-
dukció közül kiragyogott a Hargita
Nemzeti Székely Népi Együttes
Örökség című előadása, amely a ha-
gyományőrzés csodáját juttatta ki-
fejezésre, egy archaikus világba
kalauzolva el a nézőket. Kutszegi
Csaba megbecsülendőnek, bizta-

tandónak nevezte a Maros Művész-
együttes és az Udvarhely Táncmű-
hely törekvését, azt, hogy
„autentikus néptáncalapokra épülő,
komplex színházi nyelven aktuális,
bonyolult, sokrétű üzeneteket fogal-
maznak meg”. A kiértékelő szerint
ez egy nehezebb irányzat, amit
azonban semmiképpen sem szabad
elhanyagolni. A szakmai bizottság
tagja a Háromszék Táncegyüttes és
a Nagyvárad Táncegyüttes gyer-
mekelőadásait is kiemelte, vélemé-
nye szerint a minőség a
legmegbízhatóbban, legstabilabban
ezekben a felnőtteket is megszólító,
meglepően üde produkciókban mu-
tatkozott meg.

– Megint úgy megyek majd
innen haza, hogy sokáig, tartósan
érlelgetem ezeket az élményeket –
zárta értékelőjét Kutszegi Csaba.
„Ez az a hely…”

Az ünnepi beszédek után mind az
öt táncegyüttes bemutatott egy 10-
15 perces produkciót: a Háromszék
Táncegyüttes a gyergyói hármast,
az udvarhelyiek egy magyarózdi
összeállítást, a nagyváradiak nagy-
ecsedi cigánytáncokat, a Hargita
Nemzeti Székely Népi Együttes bu-
kovinai székely, a Maros Művész-
együttes vajdaszentiványi táncokat.
A Székelyföld Napokat évről évre
életre hívó három megye képviselői
– Borboly Csaba, Hargita, Tamás
Sándor, Kovászna és Péter Ferenc,
Maros megye tanácselnöke – a ta-
lálkozó szervezőinek ajándékát
nyújtották át az együtteseknek.

Tamás Sándor így fogalmazott: –
Kell egy hely ezen a földön, ahol a
mi ügyünk a legfontosabb, és ez a
hely Székelyföld. 

Borboly Csaba hozzászólásában
hangsúlyozta: – Székelyföld auto-
nómiájának először fejben kell el-
dőlnie, kulturális téren már
megvalósult, de itt nem szabad
megállni, folytatni kell az építke-
zést. 

Az est utolsó perceiben az öt
együttes közös tánccal varázsolta el
közönségét. Produkciójukat tapssal
kísérte a nagyérdemű. Amint az
esten is elhangzott, jövőben Csík-
szeredában találkoznak Erdély hi-
vatásos magyar néptáncosai. 

Gálával zárult a hivatásos néptáncosok találkozója
Nem csak a színpadon táncosok 

Nagy Székely Ildikó

Kincsek a folksufniból
Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor



Kis István, a város alpolgár-
mestere a város magyarsá-
gának legidőszerűbb
ügyéről, a magyar ház építé-
sének előkészületeiről, az if-
júsági parkban folyó
nagyszabású munkáról szá-
molt be lapunknak. 

A projekt megvalósítását a Ma-
rosludasért Kulturális Egyesület
vállalta fel, amihez 20,2 millió fo-
rintos anyagi támogatást kaptak a
magyar államtól. Egyelőre egy
1750 négyzetméteres telket vásá-
roltak az Epres utcában, ahová a
házat tervezik építeni. A tervezési

szakaszt az építés engedélyezte-
tése követi. Az építkezés elkez-
dése az időjárástól is függ,
azonban december 31-ig az épület-
nek pirosban állnia kell. 

A város másik nagyszabású
terve a Maros-híd melletti 2,5 hek-
táros ifjúsági park átalakítása és
korszerűsítése, amit uniós projekt
keretében valósítanak meg. A terv
értéke 5,4 millió lej, amihez hoz-
záadódik az 1,04 millió lejes héa.
Jelenleg a földmunkák folynak, a
kivitelező a MAPCOM marosvá-
sárhelyi cég. A szabadidőközpont-
ban zöldövezet, sétányok, sportpályák lesznek, 2019 decem-

berére kell elkészülni vele. 
Ami az utak, utcák aszfaltozását

illeti, a Maros és a Crângului utcák
kaptak új aszfaltburkolatot, s fel-
újították az Asztalos utcát. Cristian
Moldovan polgármester pár nap-
pal ezelőtt 4,6 kilométernyi ma-
rosgezsei út aszfaltozására írt alá
szerződést a kormánynál. 

Mivel a település mellett haladó
autópálya építése szükségessé
tette, módosul a cintosi, magyar-
bükkösi és magyarózdi út nyom-
vonala, pontosabban a ludasi
letérőt körülbelül egy kilométerrel
arrébb, Marosgezse határába köl-
töztetik, így az említett települése-
ket körülbelül egy kilométerrel
hosszabb úton lehet majd elérni. 

A francia tulajdonban levő Te-
reos cukorgyárban szeptem-
ber 12-én kezdték a répa
feldolgozását, korábban, mint
az előző években. Ezt az idő-
járás és egyes övezetekben a
répagyökér fejlettsége tette
indokolttá – nyilatkozta la-
punknak Luţă Adrian, a gyár
helyettes igazgatója. 

– Idén nagyobb területen, több
mint 7200 hektáron termesztettek
cukorrépát a gazdák, ami természe-
tesen több feldolgozandó répát je-
lent. Eddig a terület körülbelül
feléről gyűjtötték be a termést. Idén
szakaszosan folyik a betakarítás,
hogy ne legyen torlódás. Ez a mód-
szer a gazdáknak is megfelel, hi-
szen a később betakarított répában
nagyobb a cukormennyiség. 

– Milyen a répa minősége idén?
– Tekintettel az időjárásra, ami-

kor is tavasszal sok eső, aztán szá-
razság volt, ami kedvezőtlenül be-
folyásolta a növény fejlődését, idén
nem magas a cukortartalom. A gaz-
dák tudják ezt, hiszen minden egyes

kamionszállítmányt megmérnek,
mérik a szennyeződést, s elemzik a
répa cukortartalmát. Így mindenki
tudja, mire számíthat. 

– Milyen az idei átlagtermés? 

– Hektáronként átlag 45 tonna, ez
körülbelül azonos az előző évek ter-
mésével. Június-júliusban úgy né-
zett ki, hogy sokkal magasabb lesz
az átlaghozam, de végül nem való-
sult meg.

– A répatermesztés szerződéses
alapon működik, a gazdák tudják,
mekkora bevételre számíthatnak.
Megéri-e cukorrépát termesz-
teni?
– Szerintünk igen. A répa alapára

30 euró tonnánként, de a gazdák
APIA-támogatást is kapnak, ami
ezer euró tonnánként. Ezzel nő a
gazdák bevétele.

– A cukor kilogrammonkénti ára
két lej körüli, sőt ez alá esett. Az
ár mennyire befolyásolja a cukor-
termelést?
– Világviszonylatban 700 euróról

320 euróra esett vissza a cukor ton-
nánkénti ára. Ezt mi, sajnos, nem

befolyásolhatjuk, viszont annyit
mondhatunk, hogy ezzel mindenki
veszít. Ha megnézzük, hogy átlag-
ban egy család havonta két kilo-
gramm cukrot fogyaszt, azt jelenti,
hogy nyolc lej helyett négy lejt fizet
a két kilóért. Ez nem jelentős meg-
takarítás, amikor például cigarettára
ennél jóval nagyobb összegeket
adnak ki. Viszont az ár csökkenése
kedvezőtlenül befolyásolja az egész
iparágat. De erről nem mi, hanem
mások döntenek. 

– Voltak-e beruházások a gyár-
ban az elmúlt időben?
– Beruházás mindig van, célja a

kapacitás növelése.
– Szeptember első felében kezd-
tek, mikor fejezik be a munkát?
– Körülbelül december közepén,

addig teljes gőzzel dolgozunk, 180
munkással. 
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Megkezdődtek a munkálatok az ifjúsági parkban Fotó: Nagy Tibor

Szerkesztette: Mezey Sarolta

7200 hektáron termett répát dolgoz fel a cukorgyár

Magyarországra látogattak a líceumi diákok
A Határtalanul program ke-
retében a Marosludasi Tech-
nológiai Líceum 38 diákja és
négy pedagógusa utazott
Magyarországra október ele-
jén – tájékoztatott Székely
Zoltán, a líceum aligazgatója.

– Nagyon szép, tartalmas prog-
ramon vettünk részt, nagy élményt

jelentett a diákoknak, annál is in-
kább, mivel mindenki volt már
magyarországi kiránduláson. A
négynapos kirándulás során ide-
genvezetéssel meglátogattuk a
debreceni református nagytemplo-
mot és a kollégiumot, rendhagyó
irodalomórán vettünk részt a Fő-
városi Nagycirkuszban, ahol a

Rómeó és Júlia című előadást te-
kintettük meg. 

Nagyon tetszett a gyerekeknek
a budapesti vezetett körséta, a
szentendrei szabadtéri néprajzi
múzeum, aztán az Országház, a
vár, ahol szintén idegenvezető se-
gítségével ismerkedhettek a vár
csodálatos épületeivel. Mohácson
felkerestük a nemzeti emlékhelyet,
majd a Busóudvarban közös prog-
ramunk volt a mohácsi Kisfaludy
Gimnázium diákjaival. Közösen
busómaszkot faragtak, népszoká-
sokkal ismerkedtek meg, közös
tánctanulás is volt, amiben a hajd-
inások jeleskedtek. Mohács után
Gyula következett, ahol a várost és
a várat tekintettük meg – tájékoz-
tatott az aligazgató. 

A kirándulás a marosludasi szü-
letésű Szabó Izolda által vezetett
mezőmadarasi Pro Ruris Egyesü-
let és a Vidékjáró Kft. pályázata
révén valósult meg a Határtalanul
program keretében. 

Magyar ház és ifjúsági park
A közelmúltban vehette át Szeke-

res Adél, a város megbecsült nyu-
galmazott pedagógusa, az EMKE
helyi szervezetének társalapítója
Áder János, a Magyar Köztársaság
elnöke áldal adományozott Magyar
Arany Érdemkereszt kitüntetést.
Másfél évvel ezelőtt e lap hasábjain
írtuk, hogy Szekeres Adél mindent
magáénak tudhat, amit egy erdélyi
pedagógus megszerezhet: a Romá-
niai Magyar Pedagógusszövetség
részéről az Ezüstgyopár díjat, a
város részéről a kiválósági oklevet,
a Pro Marosludasi Magyarság díjat,
az EMKE részéről a pedagógus-
életműdíjat, a Könyv és Gyertya
díjat. Akkor nem vettük számításba
a Magyar Arany Érdemkereszt le-
hetőségét. Most ez is a tanárnő tar-
solyában van, ami nemcsak neki,
hanem a marosludasi közösségnek
is büszkesége. A kitüntetést hat er-
délyi közéleti személyiségnek osz-
tották ki a magyarságért vállalt
elkötelezett munkájukért, a közös-
ségért kifejtett tevékenységükért.
Az érdemkereszteket ünnepség ke-
retében Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusán adták át. A további
díjazottak: Ferencz Imre költő, új-
ságíró, Orbán Szabolcs ferences
szerzetes, Bara Ferenc pápai káp-
lán, Márkus András sepsiszentgyör-

gyi plébános, Borcsa János iroda-
lomkritikus és -történész. 

A tanárnő munkásságát minden
marosludasi és andrássytelepi ma-
gyar ember ismeri, hiszen a telepen
iskolaigazgatóként dolgozott, törté-
nelemkört alapított, hogy a gyere-
kek maguk kutathassák,
gyűjthessék és mutathassák be
őseik, a telepesek származását és
hagyományait, ami egy monográfia
alapjául szolgált. A tanárnő 2006-ig
Marosludason tanított, ahol elsősor-
ban a szórványosodó település ma-
gyarságtudatának „ébren tartását”
vállalta fel előadások szervezésé-
vel, írások közlésével, a magyar tör-
ténelem oktatásával. 

Magyar Arany Érdemkereszt
Szekeres Adélnak

Az elmúlt hét végén a hajdú-
nánási általános iskola cso-
portját fogadta a Marosludasi
1-es Számú Általános Iskola.
Erről Aszalos Rozália vallás- és
zenetanár, az iskola aligazga-
tója számolt be. 

Március 15-én ötven marosludasi
gyermek látogatott el Hajdúnánásra,
ott ünnepelték a nemzeti ünnepet.
Ez azért is volt fontos, hogy a szór-
ványban élő gyerekek láthassák,
érezhessék, hogyan kell ünnepelni,
hiszen érzékelhető a beolvadási haj-
lam. Most 1956. október 23-a alkal-
mából a magyaroszágiak érkeztek a
településre, akiket a református
gyülekezeti központban szállásoltak

el. Pénteken gulyásozás, „össze-
rázó” volt, szombaton a tordai hasa-
dékhoz, majd a helyi cukorgyárba
látogattak el. 

– Mi úgy gondoljuk, hogy ren-
dezvényekkel, eseményekkel, ki-
rándulásokkal vonzóvá kell tennünk
a magyar iskolát, hogy a magyar
szülők ne írassák román tagozatra a
gyermeküket, hiszen minden gyer-
meknek a saját közösségében van a
legjobb helye és fejlődési lehető-
sége. A magyarországi, hajdúnánási
kapcsolatot Ambrus Melinda, a III.
osztály tanítónője ápolja, neki kö-
szönhető, hogy kialakult ez a hatá-
ron átívelő baráti kötelék – fűzte
hozzá az aligazgatónő. 

Hajdúnánásiak Ludason



14 millió euró volt. Ez utóbbi beru-
házás során sikerült teljes felújítást
végezni, nem csak a kifutópályáét –
amiről a legtöbbet beszéltünk –, fel-
újítottuk mind a két bekötőutat és az
egyik repülőparkolót is.

– A 26 objektumot illetően melyek
a prioritások?
– Ezek közül négyet határoztunk

meg prioritásként. Háromra lehető-
ség nyílik európai uniós vissza nem
térítendő forrást bevonni. Ezek a
következők: a kifutópálya 2580 mé-
terre való meghosszabbítása Szent-
pál irányába, a második a
repülőgép-parkoló felületének a nö-
velése, a két repülőgép-parkoló ösz-
szekötése, amivel optimizáljuk a
parkolóhelyek számát, hogy minél
több nagy repülőgép számára le-
gyen alkalmas. Harmadik az utasfo-
gadó terminál bővítése.
Gyakorlatilag teljesen újraépítjük
az utasfogadót, s hozzáépítünk egy
új szárnyat. Ezzel egy korszerű,
nem a XXI., hanem a XXII. századi
elvárásoknak megfelelő utasfoga-
dóval fog rendelkezni a repülőtér. A
negyedik fejlesztési prioritás egy
kisrepülőgép-parkoló hangár épí-
tése, ami nemcsak a kis repülőgé-

pek, az üzleti repülőgépek, hanem
az orvosi sürgősségi beavatkozásra
használt repülők, helikopterek par-
kolására is alkalmas lesz. 

– Mikorra várhatók a további fej-
lesztések? 
– Folyamatban van a repülőtér

autóparkolójához vezető pluszsáv
és a repülőtér előtti körforgalom ki-
alakítása, amihez készül a megvaló-
síthatósági terv. Reméljük, hogy a
következő szakaszban sikerül meg-
nagyobbítani a repülőtér parkolóját,
ami 230 férőhelyes, de csak 180 fé-
rőhelyet tudunk értékesíteni. A nö-
vekedő forgalom mellett ez a
kapacitás nem lesz elegendő. Re-
méljük, jövőben elkészül egy új,
komplex, a normáknak és szabvá-
nyoknak megfelelő esővíz-elvezető
rendszer, amelyet már a bővítések
figyelembevételével építünk ki. Fo-
lyamatos a gépek, berendezések és
eszközök cseréje. Amikor a megyei
tanács, illetve a repülőtér új vezető-
sége átvette a repülőtér irányítását,
nagyon sok elavult, 30-40 éves, má-
sodkézből vásárolt eszközzel kellett
dolgozni. Két évvel ezelőtt elhatá-
roztuk, hogy modern, korszerű re-
pülőteret fogunk létrehozni, ahol a
legújabb technológiák és innová-
ciók találnak helyet. Elkezdtük az
utasfogadó terminál bejelentkezési
irodáinak az átépítését és korszerű-
sítését, közvetlenebb kapcsolatot te-
remtve az utas és a
kiszolgáló-személyzet között. Fo-

lyamatban vannak a tárgyalások,
hogy Marosvásárhelyen mobiltele-
fonnal is be lehessen jelentkezni, ne
kelljen kinyomtatni a jegyet. Na-
gyon sok más elképzelés is van,
amíg a nagy horderejű tervek meg-
valósulnak. 

– Melyek ezek a tervek? 
– A további fejlesztések üteme

attól függ elsősorban, hogy milyen
lesz a járatsűrűség, hogy valósul
meg a célállomások számának a nö-
velése, és természetesen az utasfor-
galom növekedése. Ugyanis ezek
teszik indokolttá az újabb beruházá-
sokat. Amennyiben a mi elképzelé-
seink és terveink teljesülnek, és
2024-re meghaladjuk a 700 ezres
utasforgalmat, további 10-15 éven
belül az egymilliós utasforgalmat,
akkor indokolttá válik a repülőtér
északi részének, az ipari park mel-
letti területnek a kiépítése, ami most
üres. Azon a részen egy 1200 férő-
helyes autóparkoló, egy multifunk-
cionális, most intermodálisnak
mondott állomás lesz, ahová vona-
tok, autóbuszok is befutnak, ame-
lyek összeköttetést teremtenek a
repülőtér termináljával. Ide egy va-
donatúj utasfogadó terminál, új re-
pülőtér-parkoló, cargo, az

áruszállításhoz szükséges infra-
struktúra, kamionbeálló, raktárak,
új irányítótorony van elképzelve.
Nagyon komplex, ambíciós terv, de
a következő évtizedekben nem ki-
zárt a megvalósítása. Minden attól
függ, hogy a régió milyen módon
tud érdeklődést, fizetőképes keres-
letet felmutatni a járatok iránt, hogy
a beruházások indokolttá váljanak. 

– Mivel elég nehézkes a repülő-
térről ki- és behajtani a forgal-
mas főútra, visszatérnék a
körforgalom kérdéséhez; ez mi-
korra valósul meg?
– Nagy összegekről van szó. Egy

ilyen projekt nagyon sok külső té-
nyezőtől függ, például a láttamozó
vagy jóváhagyó intézményektől.
Amikor a megvalósíthatósági tanul-
mány elkészül, és az elsődleges
vagy elvi építkezési engedélyben
szereplő összes szakhatósági enge-
délyezés megtörténik, utána lehet a
szükséges összegeket előirányozni.
Miután ez is megvan, kezdődhet a
közbeszerzési kiírás. Ez hosszú fo-
lyamat. A kivitelezési tervet el kell
készíteni, s utána jöhet a beruházás.
Arról nem is beszélve, hogy a beru-
házás területi kisajátítással is jár.
Tehát egy sor törvényes eljárást kell
betartani, ami nem feltétlenül a be-
ruházótól, a tulajdonostól, a megyei
tanácstól, illetve a haszonélvezőtől,
a repülőtértől függ.

– A bejárat előtt elég rossz álla-
potban van az emlékmű. Mikor

kerül sor ennek a felújítására,
annál is inkább, mivel most már
figyelmeztető szalaggal is körbe-
kerítették. 
– Furcsa, hogy 2016-ig nem ér-

dekelt senkit. Csak ezután került na-
pirendre az emlékmű ügye.
Rájöttünk, hogy a törvények nem
feltétlenül segítenek. Mivel egy
nagy értékű, hárommillió lejre be-
csült – 1978-ban állított – emlék-
műről van szó, csak szakértői
véleményezés után lehet hozzá-
nyúlni. A szakértői vélemény egy
sor laboratóriumi vizsgálaton, fúrá-
sokon, a betonminőség ellenőrzésén
alapszik. A szakértői vélemény el-
készítését egy bukaresti cég nyerte
el, amely egyszer sem jött el a repü-
lőtérre, hogy találkozhassunk. Emi-
att jogi vitába keveredtünk, s a mai
napig sem készült el a szakértői ta-
nulmány. Addig, amíg ezt nem
vesszük át, nem tudjuk kiírni a meg-
valósíthatósági tanulmány elkészí-
tésére a pályázatot. Ha újból
meghirdetjük a szaktanulmány el-
készítését, és ők megnyerik a pert,
mi gyakorlatilag kétszer fizetjük ki
a tanulmányt. Róka fogta csuka
helyzetben vagyunk, ahol nincsen
kiút. Vagy elkészítik a szakértői vé-

leményt, és mi átvesszük, vagy jogi
útra terelődik az ügy, s akkor még
évekig elhúzódhat a szakértői véle-
mény elkészítése. A dolgok egész
másképp történnek, mint ahogyan a
kívülállók elképzelik. Két év telt el,
s még nem sikerült átvenni a szak-
értői véleményt sem, amely csak a
felújítási folyamat első lépése! 

– A közszállítás ügyéről ne is be-
széljünk, ugyanis ez – a légi for-
galom korlátozása előtt is –
éveken át téma volt. Nem olyan

nagy a táv Marosvásárhely és
Vidrátszeg között, viszont a reptér
és a város között mindenütt a vi-
lágon megoldották a közszállítást.
– A legtöbb romániai repülőtér

bent van a városban. Tehát városi
belső járatokat üzemeltetnek. Ko-
lozsváron például a város körülvette
a repülőteret. Marosvásárhelyen lé-
tezik egy érvényes szerződés, ami
azért nem működik, mert a távol-
sági buszmegállót, nem a városköz-
pontot köti össze a repülőtérrel.
Régebb, amikor a Taromnak a főté-
ren volt a kirendeltsége, onnan in-
dultak a buszok. Ez nagyon
kézenfekvő volt. Most senki nem
fog elmenni a Bega utcába, hogy
onnan induljon a repülőtérre. Jelen-
leg reggel 6 órától este 10-ig órán-
ként kellene közlekedjen az
autóbusz, de nem közlekedik.
Abban kellene megállapodni a vá-
rosvezetéssel, hogy a főtérről indul-
jon a busz, s onnan szállítsa az
utasokat a repülőtérre. A másik
dolog: nem óránként, hanem a repü-
lőjáratokhoz igazodva kellene köz-
lekedjenek a menetrend szerinti
autóbuszok. Ettől függetlenül meg-
hirdettük a közbeszerzési eljárást
nyolc taxi parkolására, így taxiszol-
gáltatást tudunk biztosítani az uta-
soknak. Folyamatban van három
schuttle busz beindítása is. Ezek ott-
honról szállítják az utasokat. Az
említett körforgalom kialakításánál
figyelembe vettük, hogy mindkét
oldalon legyen egy-egy távolsági-
autóbusz-megálló. Ezzel elérnénk,
hogy minden egyes busz, amely itt
halad el, köteles lesz megállni. Így
bárhonnan a megyéből könnyebben
megközelíthető lesz a repülőtér. 

– Mikor lesznek újabb járatok és
célállomások?
– Miután a repülőteret újraindí-

tottuk június 25-én, minden célállo-
más beváltotta a hozzá fűzött
reményeket. A törökországi antalyai
repülőjárat teljes kapacitással üze-
melt egész nyáron. Ez azért is nagy
dolog, mert az utasok úgy fizették
be az előleget, hogy a reptér be volt
zárva. Ettől eltekintve az első jára-

ton már tele volt a gép. Ez nagyon
biztató, hiszen jövőre más kedvelt
célállomások is biztosítottak lesz-
nek a marosvásárhelyi repülőtérről.
Ami a WizzAir légitársaságot illeti,
ők is nagy bizalommal voltak irán-
tunk, hiszen már jóval a reptér meg-
nyitása előtt áruba bocsátották a
jegyeket. A két németországi járat
már június 25-étől működik, s szep-
tembertől a heti négy londoni és
heti két budapesti járat iránt is nagy
a kereslet. Ha az utasok továbbra is
ilyen bizalommal viszonyulnak a
repülőtérhez és a meghirdetett jára-
tokhoz, időben lefoglalják a 
jegyeket – a WizzAir 2019 októbe-
rig meghirdette járatait –, akkor nő
az esély, hogy további járatokat ik-
tasson be, illetve növelje a meglé-
vők járatsűrűségét. Jó hír, hogy
kedvezően módosul a budapesti já-
ratok menetrendje. Október 25-e
után a járatok pénteken és hétfőn a
déli órákban fognak közlekedni.
Ami az újabb légitársaságokat –
amelyekkel folyamatosan tárgya-
lunk – és járatokat illeti, erről időben
tájékoztatjuk az utazóközönséget.
Nagyon érdekes követni az európai
repülőterek növekedési mutatóit,
ugyanis az európai repterek szövet-
ségének hivatalos kiadványában a
marosvásárhelyi az első helyen áll a
növekedési dinamika tekintetében.
Júliusban például 9500 százalékos
növekedést regisztráltunk. Első hal-
lásra ez kicsit megmosolyogtató, de
vegyük figyelembe, hogy más repü-
lőtereken is végeztek munkálatokat,
voltak forgalomkorlátozások, vagy
teljesen be voltak zárva, csak Nagy-
bánya és Tulcea esetét említem, ahol
ezeket a növekedéseket nem tudták
hozni, ahogy egyetlen európai repü-
lőtérnek sem sikerült nyitás után ezt
megvalósítani. A hivatalos európai
lapban megjelent statisztika felkel-
tette a légitársaságok kíváncsiságát és
érdeklődését, s amennyiben sikerül
megtartani a növekedést, reális esély
lesz rá, hogy a 2024-es célkitűzéseket
és előirányzott utasszámot elérjük –
nyilatkozta Peti András, a marosvá-
sárhelyi repülőtér igazgatója.

Fejlesztések a marosvásárhelyi repülőtéren

Peti András Fotó: Nagy Tibor
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Több mint egy hónapja nem
csak jó időben száguldozhat-
nak két keréken a marosvá-
sárhelyi gyermekek és
fiatalok. Mint arról korábban
is hírt adtunk, múlt hónap kö-
zepén beltéri mobil pumpapá-
lya nyílt a Dózsa György utca
204. szám alatt. A pályát mű-
ködtető Zarox Pumpyard csa-
pata szombat délelőtt
szervezte meg első versenyét.
A vállalkozás Facebook-olda-
lán meghirdetett szavazás
eredményének megfelelően
elsőként a hajtányosok mér-
hették össze gyorsaságukat.

A résztvevőknek egy bemelegítő
kör után ötször kellett végigszágul-
daniuk a pályán. Az első forduló
után a szervezők a lemért idő sze-
rint két csapatba osztották a hajtá-
nyosokat, a leggyorsabbak és a
kicsivel lassúbbak így egymás kö-
zött versenghettek az első helyért.

A legfiatalabb versenyző a kilencé-
ves Szabi volt. Érdeklődésünkre el-
árulta, hogy négy éve rollerezik,
korábban főként a somostetői pá-
lyán gyakorolt, az utóbbi időben
pedig a beltéri pumpapályán körö-
zött szívesen. 

A versenyzők között a rangidős a
14 éves Norbi volt. Ő a gyorsabbak
mezőnyében második helyezést ért
el, a legrövidebb idő alatt pedig a
12 éves Solymosi István tette meg
a versenytávot. A nagyon gyorsak
és gyorsak mezőnyének első három
helyezettje értékes nyeremények-
ben részesült – többek között látha-
tósági mellényt, vásárlási
kedvezményt és ingyenes belépési
lehetőséget kaptak egy, két vagy
három napra a pumpapályára –, a
megmérettetés után pedig még órá-
kon át hódolhattak szenvedélyük-
nek. 

Amint Imecs Hunortól, a Zarox
Pumpyard illetékesétől megtudtuk,
pár hét múlva BMX-esek számára
szerveznek gyorsasági versenyt a
Dózsa György utcai pumpapályán.

Tánc, zene, hagyomány.
Talán ez az a három szó,
mely a leginkább jellemzi az
elmúlt napokban lezajlott
nagyszabású mezőségi ren-
dezvényt. Október 19–20-án
immáron huszonkettedik al-
kalommal rendezték meg a
Mezőségi Népzene- és Nép-
táncfesztivált, melynek, mint
mindig, most is Szamosújvár
adott otthont. Idén Kallós
Zoltán emlékének szentelték
az eseményt.

A program igencsak változatos
volt. A legfiatalabbaktól a legidő-
sebbekig mindenki megtalálta a
számára legmegfelelőbb elfoglalt-
ságot. „16 településről 140 adat-
közlő táncost és népzenészt
várunk, akik bemutatják a Mező-
ség népzene- és néptánckincsét.
Ezenkívül már közel 400-an jelez-
ték, hogy részt vesznek a fesztivá-
lunkon” – szolgált információkkal
Egri Hajnal, a Téka Alapítvány
művelődési központjának vezetője.
Szavai mind pénteken, mind szom-
baton bizonyosságot nyertek.

A fesztivál első napja a Prücs-
kök gyermektáncházzal indult,

melyhez a talpalávalót az Ördön-
gös zenekar húzta, míg a részt
vevő gyerekeket Csatári Erika ok-
tatta énekre és népi gyermekjáté-
kokra. Ezt követően este 8 órától a
Kolozsvárról érkezett Zurboló
táncegyüttest láthatták az érdeklő-
dők, amely A Belső-Mezőség tánc-
ban és zenében című táncjátékot
vitte színpadra. Ezután mezőségi
települések – mint Szék, Palatka,
Magyarszovát, hogy csak pár is-
mertebb falut említsünk – mutat-
koztak be hagyományos
öltözetükben táncukkal és zenéjük-
kel, majd hajnalig tartó táncház kö-
vetkezett, ahol a Székről érkezett
Pali Marci és bandája, továbbá a
Harmadik és Ördöngös zenekarok
muzsikáltak. Mindez a Kemény
Zsigmond Elméleti Líceum torna-
termében zajlott.

Megjegyzendő, hogy idén első
alkalommal – objektív okok miatt
– tevődött át a líceum területére a
rendezvény központi tere, mind-
azonáltal a hangulat itt is ugyanúgy
élt, mint az eddig igénybe vett
Conte étteremben.

Szombaton az érdeklődők 
válaszúti táncokat tanulhattak Both
Józseftől és Both Zsuzsától, majd
délután 5 órai kezdettel bemutatták
az utóbbi legújabb könyvét, vala-

mint a Kallós Zoltán fotóiból ké-
szült kiállítás volt megtekinthető
ezzel egy időben. Mielőtt folytató-
dott volna az előző este elkezdő-
dött mezőségi falvak bemutat-
kozása, Molnár Szabolcs, a Hagyo-
mányok Háza erdélyi hálózatának
képviselője tartott előadást.

A szombat esti mulatságon már
az adatközlő zenészek is kivették
részüket a muzsikálásból, továbbá
a rengeteg idős korú táncos is be-
kapcsolódott, akik azért érkeztek,
hogy megmutassák falvaik hagyo-
mányait, és továbbörökítsék azokat
az érdeklődő fiatalságon keresztül.

„Számunkra, szamosújváriak
számára ez ünnep” – fogalmazott
Miklósi Hunor, az Ördöngös zene-
kar prímása. Szavait mi sem bizo-
nyítja jobban, mint hogy a fesztivál
után az érdeklődők köre igencsak
hatalmas. Vannak olyan csoportok,
amelyek már 10 éve visszajárnak,
akár Miskolcról, vagy Kolozs
megye környező településeiről is
rengetegen megfordulnak itt, ezen-
felül Maros megye is képviselteti
magát zenészeivel és táncosaival,
hisz a fesztivál egyfajta hagyo-
mányt teremtett Szamosújváron, a
vidék értékeinek bemutatását és
fenntartását tűzte ki célul, ami
egyaránt vonz minden korosztályt.
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Szigeti Nimród-Szilamér

Nagy Székely Ildikó

Hajtányosok megmérettetése
Gyorsasági verseny 

a pumpapályán

A 13. Gyöngykoszorú néptáncta-
lálkozót szervezték meg október
13-án Mezőbándon. A Csipkebogyó
néptánccsoport, amelynek vezetője
Szabó Éva, táncoktatói Szász Ró-
bert és Bakó Nóra, a Pro Band
Egyesület és a Mezőbándi Refor-
mátus Egyházközség közös szerve-
zésében 20 néptánccsoport lépett
fel, és több százan álltak vagy ültek

a közönség soraiban. A találkozóra
11 óra után érkeztek a csoportok. A
mezőpaniti huszárokkal és a mező-
bándi lovas legényekkel az élen,
népviseletbe öltözve, népdalokat
énekelve felvonultak Mezőbánd ut-
cáin, egészen a református templo-
mig. A zsúfolásig telt templomban
Nyíri Hunor helyi lelkipásztor hir-
dette az Igét. Istentisztelet után

Böjthe Zoltán tanár, egykori nép-
táncoktató köszöntötte az egybe-
gyűlteket, hangsúlyozva, hogy
„valahányszor az ember népvise-
letbe öltözik, ünnep van”. Örömét
fejezte ki, hogy sok a fiatal, akik
számára fontos a népviselet, a nép-
tánc és a népdal. 

Horváth Árpád alpolgármester
köszöntőjében a magyar összetarto-

zás erejéről beszélt. Elmondta,
hogy amíg egy ilyen találkozóra
ennyien összegyűlnek, azt jelzi,
hogy van jövője magyarságunknak,
hagyományainknak.

A kultúrotthonban kezdetét vette
a néptánccsoportok műsora. Az elő-
adások után az udvaron felállított
sátrakban fogyasztották el a töltött
káposztát. A csoportok vezetői
pedig a gyülekezeti teremben asz-
talhoz ülve osztották meg egymás-
sal örömüket.

Ezután táncházra került sor. Kicsi
és zenekara húzta a talpalávalót, a

fiatalok pedig fáradtságot nem is-
merve táncoltak késő estig.

A találkozó a Bethlen Gábor
Alap és a Pig Band támogatásával,
a szülők szorgalmas munkájával –
akik több napig készültek: sütöttek,
főztek, vendégeknek felszolgáltak –
és Szabó Éva főszervező, valamint
férje, Szabó Dezső lelkes munkájá-
val valósult meg. 

Szabó Éva, a mezőbándi 
Csipkebogyó néptánccsoport 

vezetője, a Gyöngykoszorú
találkozó főszervezője

Mezőségi Népzene- és Néptáncfesztivál

A rovatban közölt levelek tartalmáért, 
a tényállítások hitelességéért  a szerzők a felelősek. 

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók minden
esetben tüntessék fel telefonszámukat  és lakcímüket.  

Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

Gyöngykoszorú Mezőbándon
Szerkeszti: Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor



Röviden
* Vasárnapi eredmények a labdarúgó 1. liga 12. fordulójából: Medgyesi Gaz

Metan – Botoşani FC 1-2, USK Craiova – Bukaresti FCSB 2-1. Az élcsoport: 1.
Kolozsvári CFR 23 pont, 2. FCSB 21, 3. Astra 20.

* Elismerte a FCSB tulajdonosa, George Becali, hogy beleszól a csapatössze-
állításba, és ő dönt arról, hogy mikor kit és kivel kell lecserélni. A Craiován el-
szenvedett vereség után a DigiSport TV műsorában nyilatkozó üzletember magára
vállalta a felelősséget, tudatta, hogy nem meneszti az edzőt, mert nem az a hibás,
de ha Nicolae Dică távozik, Ionuţ Luţut nevezi ki a helyére. 

* Ovidiu Haţegan vezeti a Barcelona – Internazionale Milánó mérkőzést a lab-
darúgó Bajnokok Ligája szerdai játéknapján. Kezdés este 10-kor.

* George Puşcaş góljával nyert a Palermo vasárnap este az olasz labdarúgó
másodosztály 8. fordulójában, a Lecce otthonában. Ez volt a román támadó első
találata csapata színeiben, ahová augusztusban szerződött.

* Kiesett a Zilahi HC a női kézilabda EHF-kupából, miután vasárnap 24-20-ra
kikapott a Borussia Dortmundtól a német csapat otthonában. Nem így az SCM
Râmnicu Vâlcea, amely ugyan 21-20-ra szintén alulmaradt idegenben a török Kas-
tamonu Belediyesivel szemben, de az első mérkőzésen szerzett előny elegendő
volt a román csapat kvalifikációjához.

* A MOL-Pick Szeged 32-27-re legyőzte a hazai pályán játszó Telekom Veszprém
együttesét a magyar férfikézilabda-bajnokság vasárnapi szuperrangadóján.

Vereséget szenvedett az esélytelenebb-
nek tartott ellenfelétől Nagyváradon a
Marosvásárhelyi CSM női kosárlabdacsa-
pata. Noha számbelileg és az egyéni já-
téktudás szempontjából papíron jobb
keret áll Ionel Brustur edző rendelkezére,
a pályán ez nem érvényesült.

Az első negyedben még vezettek a vendég ma-
rosvásárhelyiek, sőt, a második negyed elején öt
ponttal voltak előnyben, ám a házigazdák lassan
kezdték kihasználni a CSM dobóinak pontatlan-
ságát, és a 3. negyed közepére már 11 ponttal ők
vezettek (35:24). Innen próbált még kapaszkodni
a marosvásárhelyi csapat, és ez időlegesen sike-
rült is: a negyedik negyed közepén egyenlített, sőt
két pont előnyt szerzett (44:46). A végjátékban
azonban ismét a nagyváradiak voltak pontosab-
bak, és végül öt ponttal megszerezték a győzel-
met.

Ha egy pillantást vetünk a statisztikákra, azon-

nal nyilvánvalóvá válik, hogy 26 eladott labdával
még a világ legjobb csapata sem igen győzhet.
Emiatt a váradiak 17-szer többször dobhattak ko-
sárra! Ekkora különbséget csak sokkal jobb do-
bóhatásfokkal lehetne kompenzálni, azonban a
CSM katasztrofálisan, alig 20%-kal dobott távol-
ról, összesen mezőnyből is pontatlanok volt, alig
37%-os mutatóval. 

Még van egy beszédes mutató, a gólpasszok
aránya 13:7, azaz a csapatjáték a marosvásárhe-
lyieknél erősen akadozott, ha ezt összevetjük Ro-
binson 20 pontjával, azt sugallja, hogy az
amerikai egyedül akarta megoldani legtöbbször a
pontszerzést, és ez lett belőle.

A Marosvásárhelyi CSM esélye, hogy teljesítse
a B értékcsoport megnyerésének célkitűzését,
ezzel a vereséggel jelentősen csökken.

A csapat a következő fordulóban szabadnapos,
majd két mérkőzésre dél-romániai kiruccanás kö-
vetkezik. Október 29-én pótolja be az Alexandria
elleni elhalasztott találkozóját, a pályaválasztói
jog cseréjével, két nappal később pedig a Phoenix
Konstanca otthonában lép pályára.

Kimi Räikkönen, a Ferrari 39
éves finn pilótája nyerte a Forma–
1-es Egyesült Államok Nagydíját
vasárnap a texasi Austinban, ahol a
címvédő brit Lewis Hamilton (Mer-
cedes) harmadik lett és még nem
ünnepelheti ötödik világbajnoki di-
adalát. Räikkönennek ez az idei
első, és pályafutása 21. futamgyő-
zelme, legutóbb 2013-ban, Ausztrá-
liában győzött, vagyis 5 évvel és
218 nappal ezelőtt diadalmaskodott
legutóbb. Ezzel a sikerrel a veterán
pilóta minden idők legsikeresebb
finn F1-es versenyzője lett.

Austinban Max Verstappen, a
Red Bull holland pilótája a 18. hely-
ről rajtolva ért célba másodikként, s
mivel Hamilton összetettbeli egyet-
len riválisa, a szintén négyszeres vb-
győztes német Sebastian Vettel
(Ferrari) negyedik lett, a brit még
nem nyerte meg ötödik vb-címét.

A rajtot a második kockából in-
duló Räikkönen kiválóan kapta el,
s bár a pole pozícióból startoló Ha-
milton igyekezett kivédeni a táma-
dást, végül a címvédő az első
kanyarban inkább maga elé engedte
finn riválisát.

Az első kör végén Räikkönen,
Hamilton, Valtteri Bottas (Merce-
des) volt a dobogós helyeken szá-
guldók sorrendje, közben Vettel
csatázott nagyot a negyedik helyért
Daniel Ricciardóval (Red Bull),
azonban az egyik kanyarban a fer-
raris megpördült és a 13. pozícióba
csúszott vissza.

Miközben Vettel megkezdte a
felzárkózást és a 10. körben már he-
tedik volt, Hamilton 1,5 másodperc
körüli hátránnyal követte a vezető
Räikkönent. A 11. körben Ricciardo
kiesése miatt a versenybíróság el-
rendelte az úgynevezett virtuális

biztonsági autós időszakot, ilyenkor
kötelező a versenyzőknek egy meg-
adott tempót diktálni, előzni pedig
tilos. Hamilton ebben az időszak-
ban behajtott a bokszba kerékcse-
rére, így a bokszkiállás ellenére
csak 7 másodpercre nőtt a hátránya
Räikkönennel szemben. Vettel idő-
közben már ötödik volt.

A 20. körben Hamilton már elő-
zési pozícióban volt Räikkönen mö-
gött, miközben a finn pilóta a
Ferrari csapatrádióján közölte, hogy
nem fogja tudni maga mögött tar-
tani a britet. Räikkönen másfél
körön át hősiesen védekezett, aztán
a Ferrari behívta a bokszba kerék-
cserére.

A 28. körben, a verseny féltávjá-
nál Hamilton, Räikkönen, Verstap-
pen volt az első három pozícióban
száguldók sorrendje, időközben
ugyanis Bottas és Vettel is bent járt

a bokszban kerékcserén, s előbbi
negyedikként, utóbbi ötödikként
tudta folytatni a versenyt a kiállása
után.

Néhány körrel később Räikkö-
nen elkezdte csökkenteni a hátrá-
nyát a vezető Hamiltonnal
szemben, a brit címvédő versenyau-
tóján ugyanis egyre rosszabb álla-
potba kerültek a hátsó gumik, így
finn riválisa körönként több mint
egy másodperccel gyorsabb volt
nála.

Hamiltont a 38. körben kihívta a
bokszba kerékcserére a Mercedes, a
brit negyediknek tért vissza a pá-
lyára, csapattársa, Bottas mögé, va-
lamint Vettel elé. A vezetést így
Räikkönen vette át, a második he-
lyen pedig a 18. rajtkockából star-
toló, kiváló versenyt futó
Verstappen száguldott.

A 40. körben Bottas a csapat uta-
sításának engedelmeskedve elen-

gedte Hamiltont, aki harcba szállt a
győzelemért, de ehhez utol kellett
érnie és meg is kellett előznie Vers-
tappent és Räikkönent.

Tíz körrel a leintés előtt Hamil-
ton hátránya négy másodpercre
csökkent az élen száguldó Räikkö-
nenhez képest, a Ferrari közben a
csapatrádión felhívta Räikkönen fi-
gyelmét arra, hogy Hamilton várha-
tóan az utolsó három körben
támadni fog a győzelemért.

Az 53. körben csupán két másod-
perc volt Räikkönen, Verstappen és
Hamilton között, és a brit vb-váro-
mányos rövidesen meg is támadta
Verstappent, a nagy csatában vi-
szont elhagyta egy pillanatra a pá-
lyát, ezzel pedig el is esett annak a
lehetőségétől, hogy megnyerje a fu-
tamot.

A vb a hét végén Mexikóban
folytatódik, ahol tavaly Hamilton a
negyedik vb-címét szerezte meg.

Bálint Zsombor

Sebastian Vettel megpördült az egyik kanyarban, miközben a negyedik helyért csatázott Daniel Ricciardóval (Red Bull). A Ferrari pilótája vissza-
csúszott a 13. pozícióba, végül negyedik lett

A vb-pontversenyek állása 18 futam után
* pilóták: 1. Hamilton 346 pont, 2. Vettel 274, 3. Räikkönen 221, 4.

Bottas 217, 5. Verstappen 191, 6. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red
Bull) 146, 7. Hülkenberg 61, 8. Magnussen 55, 9. Perez 54, 10. Ocon
53, 11. Fernando Alonso (spanyol, McLaren) 50, 12. Sainz 45, 13.
Romain Grosjean (francia, Haas) 31, 14. Pierre Gasly (francia, Toro
Rosso) 28, 15. Charles Leclerc (monacói, Sauber) 21, 16. Stoffel
Vandoorne (belga, McLaren) 8, 17. Lance Stroll (kanadai, Williams)
6, 18. Marcus Ericsson (svéd, Sauber) 6, 19. Brendon Hartley (új-zé-
landi, Toro Rosso) 2, 20. Szergej Szirotkin (orosz, Williams) 1

* csapatok: 1. Mercedes 563 pont, 2. Ferrari 497, 3. Red Bull 337,
4. Renault 106, 5. Haas 86, 6. McLaren 58, 7. Force India 48, 8. Toro
Rosso 30, 9. Sauber 27, 10. Williams 7

Eredményjelző
Forma–1, Egyesült Államok Nagydíja, Austin (56 kör, 308,405 km)
* pontszerzők: 1. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 1:34:18.643 óra,

2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1.281 másodperc hátrány, 3.
Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 2.342 mp h., 4. Sebastian Vettel
(német, Ferrari) 18.222 mp h., 5. Valtteri Bottas (finn, Mercedes)
24.744 mp h., 6. Nico Hülkenberg (német, Renault) 1:27.210 perc h.,
7. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Renault) 1:34.994 p h., 8. Esteban Ocon
(francia, Force India) 1:39.288 p h., 9. Kevin Magnussen (dán, Haas)
1:40.657 p h., 10. Sergio Perez (mexikói, Force India) 1:41.080 p h.

* pole pozíció: Hamilton

Eredményjelző
* A értékcsoport, 3. forduló: Szatmárnémeti CSM – Kolozs-

vári U 85:65, Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Brassói Barca-
ság 96:57. Az Aradi ICIM – CSM Târgovişte mérkőzést ma
játsszák.

* B értékcsoport, 4. forduló: Bukaresti Agronomia – Buka-
resti Rapid 60:59, Nagyváradi CSM Universitatea – Marosvá-
sárhelyi CSM 58:53. A Kézdivásárhelyi SE – CSM Alexandria
mérkőzést november 8-án játsszák. A Konstancai Phoenix
állt.

A B értékcsoport 
állása

1. Konstanca              3/0 6
2. Marosvásárhely     2/1 5
3. Rapid                      1/3 5
4. Agronomia             2/0 4
5. Nagyvárad              1/1 3
6. Alexandria              0/2 2
7. Kézdivásárhely      0/2 2

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, B értékcsoport, 3. forduló: Nagyváradi CSM Universitatea –

Marosvásárhelyi CSM 58:53 (8-11, 20-13, 14-15, 16-14)
Nagyvárad, Antonio Alexe csarnok, 60 néző. Vezette: Alina Dekanyi (Temesvár), Răzvan Puf

(Temesvár), Marius Silaghi (Déva). Ellenőr: Radu Bucerzan (Temesvár).
Nagyváradi CSM Universitatea: Chiş 18 pont (3), Pfirman 15, Beronja 14 (2), Mititelu 5 (1),

Croitoru 4, Gavra 2, Câmpeanu, Kozma-Fogadós.
Marosvásárhelyi CSM: Robinson 20 (1), Badi 15 (1), Mészáros 12, Radu 2, Nagy-Voica 2,

Plaviţu 2, Feiseş, Maxim, Ignat-Kleemann, Bobar.

Bajnokok Ligája
A mai program

Az E, az F, a G és a H csoport harmadik fordulós mérkőzéseivel folytatódnak
ma a labdarúgó Bajnokok Ligája főtáblás küzdelmei.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 3. forduló:
* E csoport: AEK Athén (görög) – Bayern München (német) (19.55 óra, TV:

DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Plus), Ajax Amsterdam (holland) – Benfica
(portugál) (22.00, Telekom Sport 4); az állás: 1. Ajax Amsterdam 4 pont (4-1), 2.
Bayern München 4 (3-1), 3. Benfica 3, 4. AEK Athén 0

* F csoport: Sahtar Donyeck (ukrán) – Manchester City (angol) (22.00, Di-
giSport 3, Telekom Sport 3), Hoffenheim (német) – Olympique Lyon (francia)
(22.00); az állás: 1. Olympique Lyon 4 pont, 2. Manchester City 3, 3. Sahtar Do-
nyeck 2, 4. Hoffenheim 1

* G csoport: Real Madrid (spanyol) – Plzen (cseh) (22.00, DigiSport 2, Telekom
Sport 2, Look Sport), AS Roma (olasz) – CSZKA Moszkva (orosz) (22.00, Di-
giSport 4); az állás: 1. CSZKA 4 pont, 2. AS Roma 3 (5-3), 3. Real Madrid 3 (3-
1), 4. Plzen 1

* H csoport: Young Boys (svájci) – FC Valencia (spanyol) (19.55, DigiSport 2,
Telekom Sport 2, Look Sport), Manchester United (angol) – Juventus (olasz)
(22.00, M4 Sport, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Plus); az állás: 1. Juventus
6 pont, 2. Manchester United 4, 3. Valencia 1, 4. Young Boys 0.
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Forma–1
Räikkönen nyert, Hamilton még nem világbajnok

Huszonhat eladott labdával aligha lehet
nyerni



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ családi ház Deményházán,
csendes környezetben, rendezett pa-
pírokkal. Tel. 0756-203-086. 
(10875-I)

MAROSVÁSÁRHELYEN, a Kárpá-
tok sétányon levő 9 emeletes tömb-
ház 7. emeletén másfél szobás, 34
m2-es garzon eladó. Ára 38.000 euró.
Tel. 0745-330-565, 0755-911-482.
(10931-I)

ELADÓ a Călăraşilor (volt Kossuth)
utcában 75 m2-es lakás (ház első
emeletén): 3 szoba, konyha, fürdő-
szoba, előszoba, 46 m2 terasz, saját
hőközpont. Ugyanabból az előszobá-
ból nyílik egy egyszobás lakás saját
hőközponttal: 24 m2-es szoba, 8 m2-
es konyha és 5 m2-es fürdőszoba.
130 m2-es pince. 98 m2 telekkönyve-
zett saját terület közös udvaron. Elfo-
gadok cserét is a II-es zónában. Ára
alkudható. Tel. 0744-610-269. (sz.-I)

EGY LEÁNYT felveszek albérletbe.
Külön szoba és teljes háztartási fel-
szerelés. Tel. 0753-411-834, 0770-
211-976. (10934-I)

VÁRMEZŐBEN, a főút mellett eladó
kedvező áron 5 és 25 áras telek,
telekkönyvi papírok rendben vannak. Tel.
00-36-20-334-8629. (10959)

VALÓDI MÉZ a termelőtől! Tel. 0744-
474-863. (10318)

TŰZIFA eladó. Tel. 0746-189-919.
(10863)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(10706-I)

VÁSÁROLOK 800-900 m2 területet
Szentpál, Nyárádtő, Ákosfalva
környékén. Tel. 0744-852-002. (2076)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0745-793-
465, 0740-570-753. (10857)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (10762-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-707-713.
(10853)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0755-439-394.
(10853)

KEMÉNY tűzifa eladó – 150 lej/méter.
Tel. 0740-919-662. (2073)

GYÜMÖLCSFATERMESZTŐ elad:
gyümölcsfa-, rózsa-, málna-, ribizli-,
szőlő-, egres-, orgonatöveket,
díszcserjéket, tujákat, krizantémokat
Marosszentgyörgyön (a Gemini mellett).
Ár: 6-12 lej között. Tel. 0741-763-416.
(10901)

ELADÓ héjatlan tökmag, valamint
kukoricafejtő gép. Tel. 0747-480-255.
(10971-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Tóth Róbert-Levente
névre szóló autóbuszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (10983)

ELVESZTETTEM Simofi Benjámin
névre szóló autóbuszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (10985)

MINDENFÉLE

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

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. 
(10898-I)

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

BÁDOGOSMUNKA, cserepezés,
tetőfedés, csatornajavítás, ácsmunka,
vakolás, meszelés. A kiszállás a
helyszínre és a tanácsadás ingyenes.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0757-787-983. (2059)

INGYENES endokrinológiai vizsgá-
lat, laboratórium, mellechográfia,
mammográfia, csontritkulásszűrés.
Tel. 0265/311-771. (1993)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (10678)

VÁLLALUNK tetőjavítást, csatorna-,
lefolyójavítást, festést, vakolást és
gipszkartonszerelést. Tel. 0751-471-
965, 0726-638-909. (10854)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (10896)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2080)

TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0753-628-
139. (10982)

MEGEMLÉKEZÉS

Október volt, s búcsúzott az
ősz, de te már búcsúzni sem
tudtál, nem volt rá erőd.
Fájó szívvel, de Isten akaratát
elfogadva emlékezünk a
kibédi LÁSZLÓ (MAKKAI)
MARGITRA halálának 5.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (10991)

„Az én életem hamarabb
véget ért, mint szerettem
volna, ti tudjátok, hogy nem
tehetek róla.
Ne sírjatok, én már nem
szenvedek, a fájdalom a
tiétek, hogy nem lehetek
veletek.”
Fájó szívvel emlékeztünk
október 22-én a marosvécsi
HÉNER JANCSIRA halálának
5. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Emlékét őrzi özvegy
édesanyja és szerettei.
(10984)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett gyermek, férj, édesapa,
nagytata, após, vő,

BARI ERNŐ 
életének 59. évében hirtelen eltá-
vozott közülünk. A virrasztás ok-
tóber 23-án 17-19 óra között lesz
a Pax temetkezési vállalat ravata-
lozójában. Temetése október 24-
én, szerdán 13 órakor lesz a
Jeddi úti temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

Bánatos szülei,  felesége, 
két lánya, két unokája és veje.

(10996-I)

Megrendülten, fájó szívvel tudat-
juk, hogy szeretett édesanyánk, 

BORSIA ZSUZSANNA 
életének 96. évében örök álomra
szenderült. Temetése október 24-
én 14 órától lesz a római katoli-
kus temető felső ravatalozójától.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Gyászoló hozzátartozói.
(10995-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel búcsúzunk
sógorunktól, BARI ERNŐTŐL,
aki hirtelen, búcsú  nélkül
távozott szerettei köréből.
Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Oláh
György és családja. (10994)
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Volt egy édesapa, akit nagyon
szerettünk, de már nincs velünk,
elveszítettük. Veled volt teljes az
életünk, hogy elmentél, elvitted
minden örömünk. Szerettünk
nagyon, amíg csak éltél, legyen
áldott a föld, ahová megpihenni
tértél. Temető csendje ad neked
nyugalmat, szívünk bánata örökre
megmarad.
Fájó szívvel emlékezünk október 23-
án a székelykáli VARGA JÓZSEFRE
halálának 13. évfordulóján. Emlékét
szívünkben őrizzük. 
Szeretett felesége, gyermekei és azok családja. (10957-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

BAJKÓ BÁLINTNAK
születésnapja alkalmából jó
egészséget és minden
elképzelhető jót kívánnak
sok szeretettel szerettei.
(11002)

Évente, jól meghatározott
program szerint, a Román
Vízügyi Hatóság Maros víz-
medencéjének igazgatósága
kitakaríttatja a Marosvásár-
helyen átfolyó Poklos-pata-
kot. A patak hossza 13 km,
amelyből 5,1 km-en – a vá-
roson áthaladó szakaszán –
a part ki van építve. 

Az évi karbantartási költség
mintegy 100.000 lej, amiből nem-
csak a medertakarítást végzik el,
hanem rendszeresen ellenőrzik a
töltés állapotát, kikotorják, ha
szükséges, a felgyűlt hordalékot a
mederből, ahol kell, lekaszálják a
füvet a töltésről. Ezenkívül a víz
világnapján, a Duna nemzetközi
napján és az általános nagytakarí-
táskor iskolákkal, a fegyházzal,
nemkormányzati szervezetekkel is
szerveznek takarítási akciókat. 

Bratanovici Cristian mérnök, a
vízügyi igazgatóság vezetője el-
mondta, annak ellenére, hogy a vá-
rosgazdálkodásra vonatkozó
21/2002-es kormányrendelet,

amelyet az 515/2002-es törvény
hagyott jóvá, előírja, hogy a helyi
közigazgatási egységek köteles-
sége a területükön áthaladó folyó
(patak, tó) partjának a rendben tar-
tása, a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal nem támogatja a
meder- és a parttakarítást. Nem he-
lyeztek ki szemétgyűjtő konténe-
reket, és a hulladékot elszállító
gépkocsik engedélyét is törleszte-
nie kellett a vízügyi hatóságnak. A
gondot nem a mederlerakódás
okozza, hanem a városlakók által
eldobott szemét. 

Többszöri felhívás ellenére to-
vábbra is vannak olyanok, akik
szemetet helyeznek a Poklos-pa-
takba, mi több, bútorokat, háztar-
tási gépeket, számítógépeket is
dobnak bele. Abban a reményben,
hogy a környezetkímélő nevelés
megteszi a hatását, és a mederta-
karító akciók hatnak a lakosokra,
a vízügyi igazgatóság teszi a dol-
gát – fejtette ki véleményét a ve-
zérigazgató a lapunkhoz elküldött
közleményben. (v.gy.) 

Befejeződött a Poklos-patak
takarítása 

A Maros Megyei Tanács 2018. október 19-i rendkívüli ülésén szüle-
tett döntés értelmében a Szászrégenben, Segesváron, illetve Mezőrü-
csön működő hulladékátrakó és -válogató állomások átkerültek Maros
megye köztulajdonába. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a hatá-
lyos jogszabályi rendelkezések szerint az integrált hulladékgazdálko-
dási rendszer megvalósítása érdekében ezek az állomások a megyék
köztulajdonához kell tartozzanak. 

Az Európai Unió által, az Európai Regionális Fejlesztési Alapon ke-
resztül finanszírozott projekt kivételezéséért Maros megye területi köz-
igazgatási egységei 30 évre szóló társulási megállapodást írtak alá. A
2018. december 31-ig befejezendő projekt megvalósításának utolsó sza-
kasza a hulladékgyűjtési szerződések odaítélése. A szolgáltatók kivá-
lasztása közbeszerzési eljárással fog történni, az ADI Ecolect társulás
kell lebonyolítsa. 
Nyolcmillió lejt meghaladó pályázatot készül leadni 
a dicsőszentmártoni kórház

A rendkívüli ülésen arról is döntöttek, hogy a dicsőszentmártoni Dr.
Gheorghe Marinescu kórház a Maros Megyei Tanáccsal közösen pá-
lyázatot nyújt be a 2014–2020-as Európai Regionális Operatív Prog-
ramba, a 8. tematikus prioritási tengelyen belül, mely az egészségügyi
és szociális infrastruktúra fejlesztését célozza. A kórház által készített
előtanulmány szerint 19 orvosi rendelőt szerelnének fel orvosi és in-
formatikai eszközökkel, bútorokkal. A komplex pályázat fő célja a szol-
gáltatás színvonalának emelése, a kórházi alkalmazottak munkájának
a megkönnyítése. 

A teljes beruházás értéke 8.380.397,18 lej, vagyis 1,801,267.53 euró
héával együtt, melyből 8.127.555,86 lejt, vagyis 1,746,922.27 eurót or-
vosi eszközök és bútorok vásárlására költenének. A Maros Megyei Ta-
nács biztosítja a pályázathoz az önrészt, azaz 167.607,95 lejjel járul
hozzá, ami a támogatható projektköltségek összegének 2%-át jelenti.

A Maros Megyei Tanács sajtóirodája

Újabb előrelépés a megyei 
integrált hulladékgazdálkodási
rendszer működése érdekében

Fotó: Maros Vízügyi Hatóság 
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A Népújság   

hirdetési irodájában
felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai 

HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI  JELENBE.

SZAKMAI ELŐADÓ/FORMATOR akkreditált képzés indul
Marosvásárhelyen. A képzés célja előadói ismeretek átadása azon
szakembereknek, akik hivatalos keretek között szeretnének oktatással
foglalkozni. Jelentkezni lehet október 31-ig hétköznaponként 9-15 óra
között a 0732-830-147-es telefonszámon vagy az 
erika.nyulas@caritas-ab.ro e-mail-címen. (62817)

A Nyárádkarácsoni 
Polgármesteri Hivatal 

versenyvizsgát hirdet 
a következő köztisztviselői állás betöltésére, 

meghatározatlan időre:
I. besorolású, kezdő szakmai fokozatú felügyelő a szociális gon-

dozási ügyosztályra

A versenyvizsgán való részvétel és a tisztség betöltésének feltételei:
– oklevél az egyetemi végzettségről, illetve licenc- vagy annak meg-

felelő oklevél: szociális gondozói szakirány.

A versenyvizsga menete:
A versenyvizsgára a Nyárádkarácsoni Polgármesteri Hivatal szék-

helyén – Fő út 166. szám – kerül sor.

Írásbeli vizsga 2018. november 22-en 10 órától.
Interjú a 611/2008-as kormányhatározat 56/1. cikkelyének megfe-

lelően.
A beiratkozási dossziékat a Nyárádkarácsoni Polgármesteri Hiva-

talban kell benyújtani a hirdetés megjelenésétől számított 20 napon
belül, október 23. és november 12. között, a pénzügy-könyvelés, adók,
illetékek és humánerőforrás-ügyosztályon. Telefon: 0265-332-112
(110-es belső), fax: 0265-332-113, mobil: 0753-010-620, e-mail: 
craciunesti@cjmures.ro, kapcsolattartó Kuti Zsolt László felügyelő.

A jelentkezőknek teljesíteniük kell a 188/1999-es, a köztisztviselők
státusára vonatkozó, a 251/2006-os törvénnyel utólag módosított és ki-
egészített törvény 54. cikkelyében foglalt összes feltételt.

A dossziénak kötelező módon tartalmaznia kell a 611/2008-as, a köz-
tisztviselői hivatás szervezéséről és fejlesztéséről szóló kormányhatá-
rozat 49. cikkelyében (az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel)
előírtakat.

A sajátos feltételek, a bibliográfia, a beiratkozási dosszié tartalmára
vonatkozó jegyzék a hivatal székhelyén van kifüggesztve, illetve meg-
találják a polgármesteri hivatal honlapján: ww.comunacraciunesti.ro

Ferenczi György polgármester
Kakasi Rita Izabella jegyző

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)

Az M&CO HR SERVICES automatizált (takarmány)gyártási folyamat irányítására keres MUNKATÁR-
SAT. Tel. 0754-215-726. (20591-I)

A DORA MEDICALS – Marosvásárhely – ÁLTALÁNOS ASSZISZTENSNŐT keres recepciós mun-
kakörbe. Érdeklődni: secretariat@doramedicals.ro, 0733-553-974. ( sz.-I)

A SERVINSTAL KFT. keres LAKATOST, SEGÉDMUNKÁST. Az önéletrajzokat küldjék: 
servinstalmures@gmail.com Tel. 0747-496-627, 8-14 óra között. (20593-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél a tesztelő csa-
patunk tagja lenni, jelentkezz most! Az átlagosnál jobb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük e-
mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám
alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására.  Az átlagosnál
jobb kereseti lehetőség!  Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy
személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as te-
lefonszámon. (sz.-I)

A PETRY CÉG folyamatosan bővülő és fejlődő marosvásárhelyi csapatába alkalmaz: két BOLTI EL-
ADÓT, egy SOFŐRT, két RAKODÓMUNKÁS KOLLÉGÁT (férfiak jelentkezését várjuk), két SEGÉD-
MUNKÁST, két MÉSZÁROST. Ha stabil munkahelyre vágyik és szeretne fejlődni a szakmájában,
jelentkezzen csapatunkba! Várjuk önéletrajzát a cv@petry.ro e-mail-címre, vagy személyesen a Barajului
utcában levő vágóhídon. Érdeklődni a 0733-990-055-ös telefonszámon lehet. (sz.-I)

A VETA KFT. varrógépek javítására KARBANTARTÓT, valamint GÉPÉSZ-LAKATOST alkalmaz. Tel.
0788-481-753. (20598-I)

KERESKEDELMI CÉG TAKARÍTÓNŐT/TAKARÍTÓNŐKET alkalmaz marosvásárhelyi és jeddi
székhelyére teljes vagy részmunkaidőre (napi 4 óra). A részmunkaidős állásra fiatal nyugdíjasok jelent-
kezését várjuk. Elvárások: megbízhatóság, pontosság, szervezettség, rugalmasság. Feladatok: kereske-
delmi helyiség, irodák, rendelők, műhely és lakóház tisztán tartása. Amit kínálunk: hosszú távú, biztos
munkahely, versenyképes fizetés. Az állás azonnal elfoglalható. Az önéletrajzokat a következő címre  vagy
faxszámra várjuk: osteopharm@osteopharm.ro; 0365/882-353, illetve személyesen is be lehet nyújtani
hétfőtől péntekig 9-17 óra között a következő címen:  Marosvásárhely, Lev Tolsztoj utca 2. szám. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

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

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

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

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

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

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

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

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.
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MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT

Hirdetés

A MAROS MEGYEI TANÁCS mint a „Bitumenes könnyű útburkolat a 134-es megyei út Gyu-
lakuta – Székelyvécke – 13C jelzésű országúttal való kereszteződése (volt 137-es me-
gyei út) egy szakaszán” projektnek a birtokosa, értesíti az érdekelteket, hogy a Maros
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a terv környezeti hatásának vizsgálata során azt a
döntést hozta, hogy nem kell környezeti hatástanulmányt készíteni a „Bitumenes könnyű
útburkolat a 134-es megyei út Gyulakuta – Székelyvécke – 13C jelzésű országúttal való
kereszteződése (volt 137-es megyei út) egy szakaszán” projekt esetében, amelyet
Maros megyében, Székelyvécke községben, Székelyvécke és Magyarzsákod falvakban fog-
nak kivitelezni. 
A besorolási döntés tervezete és indoklása tanulmányozható a Maros Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség Marosvásárhely, Hídvég utca 10. szám alatti székhelyén hétfőnként 9–15
óra között, keddtől péntekig 9-12 óra között, valamint a következő weboldalon:
http://apmms.anpm.ro.
Az érdekeltek a besorolási döntés tervezetével kapcsolatos megjegyzéseiket/ellenveté-
seiket benyújthatják a jelen hirdetés közlésének napjától számított 5 napos határidőn
belül.

Péter Ferenc  Paul Cosma 
ELNÖK JEGYZŐ

Ovidiu Dancu
ALELNÖK

MAROS MEGYEI TANÁCS

A Tej és kifli program keretében kiosztandó 
termékek tárolását ellenőrizték

A Románia iskoláiért program lebonyolításáért felelős
megyei bizottság nevében tájékoztatjuk a lakossá-
got, hogy a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgató-
ság szeptemberben 163 tanintézetnél végzett
ellenőrzést a program keretében kiosztandó termé-
kek tárolását illetően. 
Az ellenőrzések során sehol sem találtak rendellenes-
séget. 


