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A sáromberkieken múlik

Megoldódhat a szennyvízkérdés

Bemutatkozott
a magyar
alpolgármester

„Azzal a gondolattal indulok, hogy
mindent megtegyek a feladataim teljesítésére, és legalább olyan hatékony
alpolgármester legyek, mint az elődeim” – nyilatkozta tegnapi sajtótájékoztatóján Makkai Gergely,
Marosvásárhely RMDSZ-es alpolgármestere.

____________4.
Átadták
az adományt

A szervező klubok tagjai köszönik mindenki részvételét az ötödik Székelyföldi Jótékonysági Motorostalálkozón
és Rockfesztiválon: a belépők árából
sikerült ez évben is adakozni, így mindenki, aki eljött, Szabó Hunort segítette.

____________5.
Kisrepülőn
Sydney-től
Makfalváig

Zoltán Ausztráliából vágott neki az
útnak Marosvásárhelyre, egymotoros
kisrepülőn, két hét alatt 17.987 kilométert tett meg, ezalatt tizenkét országban szállt le pihenni és tankolni.

Jánosi Ferenc hatodik mandátumát tölti a
megyeszékhely vonzáskörzetéhez tartozó község élén. A látogatásunk előtti
napon Gyulafehérváron járt a nagyernyei polgármester, egyebek mellett
erről kérdeztük.

Nagy Székely Ildikó

– Nyertünk egy uniós pályázatot a székesi
kultúrotthon felújítására, az épület és a berendezés korszerűsítésére. A pályázat értéke
1.511.000 lej. Jelenleg a kivitelező kiválasztása

zajlik. Márciustól 12 cég jelentkezett, nyolcan
vannak még versenyben. A folyamatos ellenőrzések eléggé megnehezítik a folyamatot, de remélhetőleg ősszel sikerül aláírni a nyertessel a
kivitelezési szerződést. Jóváhagyták a 359.912
lej értékű előleg kifizetését, ez ügyben mentem
Gyulafehérvárra.
A jelentősebb beruházások közül a községgazda a nagyernyei utcák aszfaltozását emelte
ki. A terv elkészült, el is fogadták, és a napokban kellene aláírják a szerződést a kétmillió
euró értékű munkálatra, amely a járdákat, sáncokat, bekötőhidakat is magába foglalja. Az

Fotó: Nagy Tibor

aszfaltozás a régi falurészen zajlik majd, az új
negyedek nincsenek felleltározva, így nem kerülhettek be a projektbe – tette hozzá a polgármester. Jánosi Ferenctől azt is megtudtuk, hogy
Iklandon, a kultúrotthon előtt 150 méteren önerőből építettek járdát, a munka egy nap alatt készült el. Az elkövetkezőkben Székelykálban is
lesz járdaépítés. A mezei utak aszfaltozására is
pályáztak, és bár a kormánytámogatásra benyújtott projekt finanszírozhatónak bizonyult,
nem került be az első harmincba, így minimális
az esély arra, hogy meg is valósul.
(Folytatás a 6. oldalon)

____________7.
Bronzérmes a
4x100 méteres
férfi gyorsváltó

Bronzérmet nyert a Kozma Dominik,
Németh Nándor, Holoda Péter, Bohus
Richárd összeállítású 4x100 méteres
férfi gyorsváltó az úszó-világbajnokságon a Duna Arénában vasárnap, megszerezve Magyarország első érmét a
17. vizes vb-n.

____________9.

Anna-nap

Mózes Edith
Holnap van Anna napja. Amellett, hogy az egyik legszebb női név,
Szent Annában a katolikusok Szűz Mária édesanyját tisztelik. Kultusza
a XIII–XIV. században terjedt el Európában. Az ünnep Szent Anna halálának feltételezett napja. Mária állítólagos jeruzsálemi szülőházát
még a IV. században építették át templommá, és egy július 26-i napon
szentelték fel. A templom búcsúját Bizáncban július 25-én ülték meg.
A napot Justinianus császár tette kötelező ünneppé.
Erdély egyetlen vulkanikus tavának, a Szent Anna-tónak a története
sem mindennapi.
A tó helyén állítólag egykor magas hegy volt, a tetején büszke vár.
Átellenben, a Büdös-barlang felett is vár állott. Két testvér lakott a két
várban, mindkettő kevély, gőgös, akik sanyargatták a népet, és egymást
sem szerették.
Egyszer egy nagy úr érkezett látogatóba a büdösi vár urához, hatlovas hintón. A vár urának megtetszettek a lovak. Nagy vendégséget
csapott, és kockajátékon elnyerte a lovakat hintóstul, és első dolga
volt, hogy meglátogassa testvérét, akit elöntött az irigység, azt mondta,
megmutatja, különb hintója lesz neki. A várába vitette a vidék legszebb
tizenkét leányát, a hintó elé fogatta, de nem tudták megmozdítani a
nehéz járművet. Ekkor rézcsapós ostorral csapott a legszebb lányra,
Annára, aki legelöl állt, akinek vállából kiserkedt a vér, s jajszava felhatolt az egekig.
Anna megátkozta. Abban a pillanatban elfeketedett az ég, villámlott,
dörgött, a föld megindult, a vár tornya ingadozni-hajladozni kezdett,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 54 perckor,
lenyugszik
21 óra 2 perckor.
Az év 206. napja,
hátravan 159 nap.

Ma KRISTÓF és JAKAB,
holnap ANNA, ANIKÓ napja.
ANNA: héber eredetű, jelentése:
kegyelem, kellem, kecsesség,
báj.
Az ANIKÓ a név erdélyi becézéséből önállósult.

IDŐJÁRÁS

Zápor, zivatar várható
Hőmérséklet:
max. 290C
min. 150C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. július 24.

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,5656
3,9166
1,4964

158,2082

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

Megyei hírek
Koronkai Napok

A hét végén, július 28-án, pénteken és 29-én, szombaton
zajlik a Koronkai Napok rendezvénysorozata. A faluünnep
megnyitóját péntek délután 4 órakor tartják, ezt követően
kulturális műsor kezdődik. Többek között fellép a Navara
Dance tánccsoport, a Tholdalagi Mihály általános iskola diákjai, a Kökényes néptáncegyüttes, Kóbori Andrea. 20 órakor a Titán együttes koncertezik, 21 órakor Szabó Péter
operaénekes szórakoztatja az egybegyűlteket, majd Kristóf
Kati & Milán koncertezik. Szombaton délelőtt lovas bemutató és futballbajnokság is lesz, délben karatebemutatóra,
majd kulturális műsorra kerül sor. 15 órakor Takács Mihály
néptáncot mutat be, 16 órakor a Kiskorál, 16.30-kor a Csávás Band koncertezik. 18.30-kor Sebestyén Aba operettelőadása kezdődik, 20 órakor László Attila, a Csillag születik
tehetségkutató győztese, 22 órakor a Bojtorján lép fel. A
programhoz gyermeksziget, kézművesvásár, civil szervezetek vására is tartozik.

Idén a paraszti kultúra a téma

XIII. Sóváradi Falunapok

A hét végén tizenharmadik alkalommal is megszervezik a sóváradi falunapokat. Ezúttal viszont
a hangsúly a helyiek bevonására
és a falu értékeinek felmutatására esik.

Gligor Róbert László

Idén különösen odafigyeltek a szervezők, hogy a rendezvény programjai
főleg a helyieknek és a helyiekről szóljanak. Ugyanis az utóbbi években azt
tapasztalták, hogy több a más településről érkezett a műsorban, mint a sóváradi, és a helyiek is azt mondták,
hogy az önkormányzat a „külföldieknek” szervezi a falunapokat. Ez nagyon elgondolkodtató, ezért úgy
próbálták összeállítani a programot,
hogy a sóváradi ember ne arra kapja
fel a fejét, hogy melyik idegen fellépő
érkezik, hanem hogy itt a helyiek fognak szerepelni – mondta el TolokánKirály Katalin, a szervezők egyike.
Vendégeket vár a múzeum
Idén kétnapos lesz a rendezvény, a
szombati nap egyik része a falumúzeumként emlegetett, tavaly felavatott
tájháznál fog zajlani, ezért is merőben
más lesz az eddigieknél, amelyek a
kultúrotthonban és a sportpályán zajlottak. A múzeumnál „gazdanapot”
szerveznek Vendégváró kis lakocska
címmel, így várják a nagyközönséget,
hogy megmutassák, mivel rendelkeznek: a múzeum eszköztárát ismertetik
nemcsak a vendégekkel, hanem a helyiek is megtudhatják, mit tudott eddig
összegyűjteni a helyi közművelődési
egyesület. Ugyanakkor fel szeretnék
hívni a helyiek figyelmét arra, hogy
vannak olyan eszközök, amelyek egykor jelen voltak a falusi háztájiban, de

a múzeumban nem találhatók meg,
például nem sikerült szerezni egy jellegzetes sóváradi ágyat.
Rengeteg paraszti tevékenységet bemutató programot is terveznek szombemutatják
például
a
batra,
kenyérsütést, lekvárfőzést, csuhéfonást, kukoricafejtést, a „díszebédet” is
itt fogják felszolgálni „svédasztalos”
formában: ki-ki bekapcsolódhat a kenyérdagasztásba vagy a lekvárkavargatásba, ebédkor pedig megkóstolhatja, elfogyaszthatja a kész ter-

A helyi Ácsi zenekart itthon még kevesen ismerik

méket és természetesen a helyi különlegességet, a hólabdát is. A helyi
asszonyok már nagyon sürgölődnek,
hogy kitegyenek (mindent az asztalra)
a falu becsületéért.
Két kiállítást is terveznek a programban. Az egyik Arcok, nevek, emberek címmel sóváradiakról készült
régi és új fényképeket mutat be: érdekessége, hogy régi fényképeket is öszszegyűjtöttek, de ma élő sóváradiakról
készült fotók és festmények is bemu-

Adorjániak találkozója

Augusztus első szombatján tartják Havadon az Adorjániak
találkozóját. A gyülekező délelőtt 10 órakor a helyi református templom előtt lesz. Az istentisztelet után a jelenlevők
beszélgetése következik.

Outdoor leadership – expedíció

Augusztus 6–9. között vezetői készségeket fejlesztő expedíciót szervez az Outward Bound Románia a Görgényi-havasokba. A szervezők 15, Maros megyében élő vagy
tanuló/dolgozó, 18–35 év közötti fiatal jelentkezését várják
augusztus elsejéig. A projektet a Maros Megyei Sport- és
Ifjúsági Igazgatóság támogatja részlegesen, egyéni hozzájárulás 170 lej. Jelentkezni Vajda Kingánál lehet, telefonszám: 0769-224-283, e-mail cím: kinga@outwardbound.ro,
a programról is ő ad részletes tájékoztatást.

Válogató

A marosvásárhelyi ASA Futballklub tehetségválogatót tart
2007-ben született gyermekeknek szeptember elsejéig hetente kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 9 órától a
Víkendtelepen levő 1-es műfüves pályán. Sportfelszerelés
szükséges. Érdeklődni Ştian Dorin edzőnél lehet a 0745754-750-es telefonszámon.

Nyáresti orgonahangverseny

A Nyáresti orgonahangversenyek rendezvénysorozat
soron következő koncertjét július 30-án, vasárnap 18 órakor tartják a Nyárádszeredához tartozó andrásfalvi református templomban. Molnár Tünde orgonaművésznő
Tordai Nagy Mihály hangszerén játszik. A belépés ingyenes.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ismét kitakarították Jeddet

Idén a falumúzeumhoz várják a sóváradiakat és a vendégeket

Az elmúlt napokban nagytakarítás zajlott sor Jedden. Bányai István polgármester elmondta: évekkel ezelőtt tanácsi határozattal tette
kötelezővé a tavaszi és őszi nagytakarítást, most azonban a nyári
lomtalanítást is fontosnak tartotta az önkormányzat, és arra biztatta
a lakosságot, hogy a portájukon gyűjtsék össze a fölöslegessé vált
dolgokat, míg a közterületeket a társadalmi segélyre jogosult személyek tisztították meg. Volt eredménye az akciónak, sokan megragadták a lehetőséget, és meg is telt a faluközpontban elhelyezett
hatalmas konténer. Sok szemetet és haszontalan tárgyat gyűjtenek
össze és szállítanak el egy-egy ilyen megmozdulás során, és látszik
is, hogy jóval kevesebb a hulladék a faluban, de még mindig van
tennivaló ezen a téren – magyarázta el a községgazda. (gligor)
Sok szeméttől megszabadulnak egy ilyen akció során
Fotó: Gligor Róbert László

tatják ugyanazokat az arcokat. A másik
egy szőtteskiállítás lesz, a darabokat
helyi asszonyok mutatják be, hisz ők
részt vettek az elkészítés munkafolyamatában és élvezői is e tárgyaknak.
Innen már csak egy lépés, hogy ezt
akár turisztikai programcsomagként is
lehessen értékesíteni, csupán meg kell
találni azokat az asszonyokat, akik bemutatják.
Előtérben a népi kultúra
A szórakoztató műsorszámokat is
úgy állították össze, hogy helyet kapjanak benne a helyi emberek. Például
a sóváradiak alig ismerik a helyi fiatalokból álló Ácsi népi zenekart, amely
számos európai országban megfordult,
és azt sem sokan tudják, hogy népdal-

Fotó: Gligor Róbert László/archív

köre is van a falunak. Nos, a múzeum
udvarán ezek fogják szórakoztatni a
vendégeket.
Délután 4 órától istentisztelettel
veszi kezdetét a hatodik Vándorcsizma
néptánctalálkozó, amelyet a csoportok
felvonulása után a kultúrotthonban tartanak meg hét csoport fellépésével,
köztük lesz a magyarországi testvértelepülés, Sátoraljaújhely művelődési
központjának néptánccsoportja is, a
Hegyalja, és itt lesz a szászcsávási zenekar is.
A vasárnap a sporté
Vasárnap a sportbarátok hagyományos találkozójára kerül sor. Ezt 11
órától istentisztelettel
nyitják meg, majd a temetőben megkoszorúzzák
egy
elhunyt
sportbarát sírját, a díszebédet követően pedig a
sportpályán folytatódnak
a szórakoztató és szabadidős programok számos
sportvetélkedővel, mint
fiatalok-öregfiúk focimérkőzés, veresenyfutás,
kötélhúzás,
asztalitenisz. Ezzel párhuzamosan az érdeklődőknek kirándulást szerveznek a Bekecsre.
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A Juncker-terv 225 milliárd eurót mozgósíthatott
eddig az EU tagállamaiban

Nagyjából két év alatt több mint 225 milliárd eurót
mozgósíthatott az Európai Unió tagállamaiban a
Juncker-tervnek is nevezett Európai Stratégiai Beruházási Alap (EFSI) – közölte hétfőn az Európai Bizottság.

A brüsszeli testület tájékoztatása szerint a 2015-ben útjára
indított beruházásösztönző intézkedéscsomag keretében a huszonnyolc tagországban eddig megvalósított beruházások értéke meghaladja a kétharmadát a kijelölt célnak.
A Jean-Claude Juncker vezette Európai Bizottság három év
alatt, túlnyomórészt magántőke mozgósításával 315 milliárd
euró értékű beruházás megvalósulását szeretné elérni. A tervek szerint 240 milliárd eurót infrastruktúra-fejlesztésre és innovációra fordítanak, 75 milliárdot pedig a kis- és
középvállalkozások (kkv) támogatására.
Az EFSI felállítása óta eltelt időben jóváhagyott projektek

végrehajtásához összesen mintegy 43 milliárd eurót ítéltek
meg, ebből 33,7 milliárdot infrastruktúra-fejlesztésre, 10 milliárdot pedig a kkv-k támogatására. A bizottság közlése szerint
a beruházásokból körülbelül 445 ezer kis- és középvállalkozás
fog profitálni.
A Juncker-terv lényege, hogy az uniós büdzséből rendelkezésre bocsátott összegek segítségével olyan beruházások
megvalósulását segítsék elő a multiplikátorhatást kihasználva,
amelyeket a magánszektor gazdasági alapon esetleg túl kockázatosnak ítélne, de ilyen ösztönzővel mégis hajlandó belevágni a megvalósításba.
Az Európai Bizottság tavaly javaslatot tett a beruházási
program élettartamának és tőkeerejének megduplázására,
amellyel a tervek szerint 2020-ig legkevesebb 500 milliárd
eurót tudnának majd mozgósítani, 2022-ig pedig 630 milliárd
eurót. (MTI)

Szerb elnök: rendezni kell a szerb–koszovói viszonyt

Szerbiának rendeznie kell a Koszovóval fenntartott
viszonyt annak érdekében, hogy ezt a terhet a jövő
generációinak ne kelljen tovább cipelnie, és Szerbia
is tovább tudjon lépni – írta Aleksandar Vucic szerb
köztársasági elnök a Blic című belgrádi napilapban
hétfőn megjelent cikkében.

Az államfő szerint nemzeti konzultációt kell tartani Koszovó helyzetéről, illetve a terület jövőjéről. Koszovó 2008ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, ezt
azonban Belgrád azóta sem hajlandó elismerni, és továbbra is
saját, déli, többségében albánok lakta tartományának tekinti
a területet. Aleksandar Vucic aláhúzta: tartós megoldásra van
szükség, amely kizárja az összetűzések lehetőségét. „Itt az
ideje, hogy nemzetként felhagyjunk azzal, hogy struccként a
homokba dugjuk a fejünket, és próbáljunk meg végre reálisak

lenni, ne engedjük meg magunknak azt, hogy elveszítsük vagy
átadjuk másnak, amink van, de ne is várjuk, hogy az ölünkbe
hulljon az, amit már rég elveszítettünk” – fogalmazott a szerb
elnök, mindazonáltal nem fejtette ki, mi az, amit már elveszített Szerbia.
A közvéleményben megjelent vélekedés szerint Aleksandar
Vucic az utóbbi néhány hétben megfogalmazott kijelentéseivel Koszovó függetlenségének elismerésére készíti fel a szerb
népet. Erre utalt Hashim Thaci koszovói elnök is egy múlt
csütörtöki interjúban, amikor azt mondta: hamarosan történelminek nevezhető megállapodás születhet a szerb–koszovói viszony rendezését és a megbékélést illetően, a folyamat végén
pedig „a valóság elfogadására” is sor kerül, emiatt viszont
csorbulhat a koszovói és a szerb államfő népszerűsége is.
(MTI)

Brüsszel kész megtorolni az Oroszországot érintő
amerikai szankciókat

A napilap internetes kiadásában megjelent cikk szerint
Brüsszel attól tart, hogy ha Washington megbünteti Moszkvát,
amiért beavatkozott a tavalyi amerikai választásokba, az hátrányt okozhat az európai energetikai vállalatoknak, vagy negatívan befolyásolhatja többek között a Balti-tenger alatt
létesített orosz–német gázvezeték működtetését.
A lap úgy tudja, Brüsszel biztosítékot vár az amerikai kormánytól arra vonatkozóan, hogy az intézkedések bevezetésük
esetén nem fogják sérteni az EU érdekeit. Ellenkező esetben
az európai jog segítségével akadályoznák meg, hogy az intézkedéseket alkalmazni lehessen az unióban, továbbá a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) általános szabályait
figyelembe véve ellenlépéseket tennének.
Azt nem tudni, hogy a kilátásba helyezett brüsszeli válaszlépések befolyásolják-e a Fehér Ház hozzáállását a tervezett
szankciókhoz – tette hozzá a brit üzleti napilap.
Az amerikai törvényhozás demokrata és republikánus képviselői szombaton megállapodásra jutottak egy törvényjavaslatról, amely büntetőintézkedésekkel sújtaná Oroszországot,
Iránt és Észak-Koreát.

Az Európai Unió szombaton óva intette az Egyesült Államokat attól, hogy egyoldalúan súlyosbítsa az Oroszország elleni szankciókat, főképpen ha „belpolitikai megfontolások”
alapján teszi. Brüsszel szerint a „széles körű és válogatás nélküli” büntetőintézkedéseknek „nem szándékolt következményei lehetnek”.
Margarítisz Szkínász, az Európai Bizottság szóvivője a
brüsszeli testület szokásos déli sajtótájékoztatóján kérdésre
válaszolva elmondta, hogy az Európai Bizottság aggodalommal figyeli a kibontakozó folyamatot az európai energiafüggetlenség és az energiabiztonság szempontjából, ezért minden
lehetséges diplomáciai csatornán kifejezte aggodalmát az
amerikai adminisztrációnak.
Azt hangsúlyozta, az Európai Uniónak kulcsfontosságú az
Oroszország ellen elfogadott szankciók fenntartása, amely segítheti a minszki megállapodás betartását, ezért az unió párbeszédet kíván folytatni a tervezetről.
Szkínasz arra emlékeztetett, hogy Jean-Claude Juncker, az
Európai Bizottság elnöke korábban kijelentette, az uniónak
néhány nap alatt tudnia kell cselekedni abban az esetben, ha
az Egyesült Államok az Európai Unió aggodalmainak figyelembevétele nélkül meghozza a korlátozó intézkedéseket. „A
dolgok azonban még nem állnak ott” – húzta alá a szóvivő.
(MTI)

Bosznia-Hercegovina első elnökéről, a „bosnyák nemzet
atyjáról”, Alija Izetbegovicról forgat minisorozatot egy török
filmstúdió – számolt be róla hétfőn az N1 nyugat-balkáni regionális hírtelevízió a honlapján.
Az N1 információi szerint a forgatás augusztusban kezdődik, a hatrészes sorozat első részét már az idén levetíti a TRT
török állami televízió. A forgatókönyvet a török Ahmet Tezcan
írta, a rendező a bosnyák Ahmed Imamovic lesz. A produkcióban a török színészek mellett boszniai művészek is megjelennek. A forgatókönyvíró kiemelte: számos dokumentumfilm
készült már Alija Izetbegovicról, ám játékfilmet még senki
sem írt a bosnyák elnökről.
Az Alija Izetbegovicról szóló film a politikus életét a születésétől a haláláig követi végig, és igyekszik nemcsak a politikai szerepvállalását, hanem a magánéletét is bemutatni. A
rendező aláhúzta, igyekeznek az apát, a szülőt, a férjet, „a
sakkpartnert és a tárgyalópartnert” is megismertetni a közönséggel.
Alija Izetbegovic 1925. augusztus 8-án született a boszniai
Szerb Köztársaság területén található Bosanski Samacban.
Fiatalon csatlakozott a muzulmán állam létrehozásáért küzdő
Fiatal Muzulmánok nevű szervezethez, de csak 1990-ben került bele a nagypolitikába. Megalapította a Demokratikus Akciópártot (SDA), amely a muzulmánok pártja volt, akkoriban
Jugoszláviában ugyanis csak a nacionalista pártok érvényesülhettek igazán. Izetbegovic nacionalizmusának alapja az isz-

lám hit volt. A nacionalista törekvések miatt, illetve a belgrádi
irányítás ellenében 1991-ben kitört a szlovén, majd a horvát
függetlenségi háború, egy évvel később pedig a boszniai háború is, amelyben több mint százezren vesztették életüket, és
több mint egymillió embernek kellett elhagynia otthonát.
Amerikai közvetítéssel 1995 novemberében aláírták a boszniai háborút lezáró daytoni békeszerződést, amely két részre
osztotta Bosznia-Hercegovinát. Izetbegovic előbb nem akarta
elfogadni azt a tervet, amely szerint egy bosnyák-horvát föderáció kapná az ország területének 51 százalékát, míg a
szerbeké lenne az ország 49 százaléka, végül kénytelen volt
aláírni a dokumentumot annak érdekében, hogy – ha megváltozott formában is, de – fennmaradjon Bosznia-Hercegovina.
Alija Izetbegovic 1992 és 1996 között Bosznia-Hercegovina első elnöke volt, majd a három népcsoportot – a bosnyákot, a horvátot és a szerbet – egyesítő ország háromtagú
elnökségének első elnöke lett 1996 és 1998 között. Ez utóbbi
funkciót még egyszer elvállalta, 2000 februárja és októbere
között, majd gyengülő egészségi állapotára hivatkozva lemondott az elnöki, később a pártelnöki posztról is. Megérte
korábbi politikai ellenfelei halálát, illetve bukását: Franjo
Tudjman horvát elnök 1999-ben halt meg, Slobodan Milosevic szerb, illetve jugoszláv elnököt pedig 2001-ben letartóztatták, majd a hágai Nemzetközi Törvényszék börtönébe
szállították.
Alija Izetbegovic 2003. október 19-én hunyt el. (MTI)

Brüsszel válaszlépések meghozatalát fontolgatja az
Egyesült Államokkal szemben, ha Washington olyan
új szankciókat vezet be Oroszország ellen, amelyek
súlyosan érinthetnek európai vállalatokat – közölte
a Financial Times című brit üzleti napilap.

Filmet forgatnak Bosznia-Hercegovina
első elnökéről, Alija Izetbegovicról

Ország – világ
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Négyezer rendőrt alkalmaznának

Módosítanak a rendőrök jogállásán, tízezer új járművet kap a rendőrség, és még idén alkalmaznak
négyezer rendőrt – Iulian Surugiu, a romániai rendőrök országos szakszervezetének elnöke szerint
ebben állapodtak meg hétfőn a Mihai Tudose kormányfővel folytatott tárgyaláson. Mint mondta, a miniszterelnök ígérete szerint legtöbb másfél hónapon
belül módosítják a rendőrök jogállását szabályozó
törvényt. (Agerpres)

Hét sérült van kórházban

A vasárnap esti viharban a Bihar megyei Csarnóházán megsérült 12 személy közül egy 23 éves férfi állapota súlyos, a többieknek nincsenek életveszélyes
sérüléseik – nyilatkozta hétfőn a nagyváradi megyei
kórház sürgősségi osztályán dolgozó orvos, Alexandru Mateoc. Elmondta, jelenleg hét sérült van
még kórházban, közülük egy kiskorú, a többieket hazaengedték. Az orvos hozzátette, az éjszaka folyamán az intézmény alkalmazásában álló mindegyik
orvost, asszisztenst és ápolót behívták dolgozni. A
Bihar megyei településen vasárnap este kitört tornádószerű viharban többen megsérültek, egy fa rádőlt egy
autóra, és a benne ülő személy meghalt. (Agerpres)

Félmillió szál dália a Debreceni
Virágkarneválon

A Debreceni Virágkarnevál gyökereihez visszatérve
egyre több élő virágot használnak fel a virágkocsik
díszítéséhez – mondta Papp László, Debrecen polgármestere az augusztus 20-i virágkarnevált és az
ahhoz kapcsolódó programokat beharangozó sajtótájékoztatón hétfőn. Hozzátette: a díszítéshez félmillió szál friss dália érkezik Hollandiából Debrecenbe.
Ebből csaknem százezret egy 21 méter hosszú, 7,5
méter magas sárkányhoz használnak fel. A karneváli
menetben tizennégy virágkocsit, tíz magyar és tíz külföldi művészeti csoportot láthat majd a közönség,
este pedig a Nagyerdei Stadionban kétezer fellépő
szórakoztatja a húszezres közönséget – emelte ki a
polgármester. (MTI)

Sárga viharriadó

Jelentős mennyiségű csapadékra és viharos erejű
szélre vonatkozó, sárga jelzésű riasztást adott ki az
Országos Meteorológiai Igazgatóság az ország nagy
részére. A figyelmeztetés szerint hétfőn 20 órától
szerda hajnali 3 óráig az ország hegyvidéki térségeiben, illetve Erdélyben, a Körösök vidékén, Olténiában, Máramarosban, Moldva északnyugati részén és
Nyugat-Munténiában a fokozott légköri instabilitás
miatt viharos erejű szélre, villámlásra, felhőszakadásra és helyenként jégesőre is számítani lehet. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 20-25,
elszórtan akár az 50-60 litert is négyzetméterenként.
(Agerpres)

Anna-nap

(Folytatás az 1. oldalról)
aztán hirtelen összeomlott. Amikor lecsendesült az ég
haragja, a vár helyén egy gyönyörűséges tó pihent, s a
tóban tizenkét hattyú úszkált. Távol tőlük egy sárkány
vergődött a tó forgatagában, erőlködött, hogy megfogja
a tizenkét hattyút, de nem tudott kikerülni a forgatagból.
A tizenkét hattyú meg szép csendesen kiúszott a tó partjára. Megrázkódtak, s leánnyá változtak ismét. Hazasiettek, csak Anna maradt ott. Kápolnát építtetett a tó
partjára, ott töltötte az életét csendes imádkozással. Halála után róla nevezték el a tavat Szent Anna-tónak.
Ám Anna napja más szempontból is fontos Erdélyben.
1981-ben, a kommunizmus legsötétebb időszakában néhány magyar diák úgy gondolta, „a megsemmisülés elkerülésének egyetlen módja nemzettársaik felrázása,
cselekvésre való ösztönzése”. Ezért az Anna-napi búcsúra felhívást adtak ki, amelyre emberek ezrei gyűltek
össze: a hegyoldalra kitűzték a magyar zászlót, éjfélkor
a tóparti kápolnánál a magyarság létét veszélyeztető állapotok megszüntetését követelték, majd elénekelték a
magyar és a székely himnuszt.
A megtorlás „természetesen” nem maradt el. Ma sem
tudni, hány embert zaklatott a szekuritáté. Azért is fontos emlékezni, mert a második világháború után 1981.
július 25-én történt meg először, hogy az erdélyi magyarság nyilvánosan kiállt jogaiért.
Az 1981-ben történtek harminchatodik évfordulóján,
július 26-ára idén is összehívják a Szent Anna-tó melletti kápolnához az akkori események résztvevőit és az
érdeklődőket „közös főhajtásra és tanácskozásra, az
emlékezés, emlékeztetés és hagyományteremtés szándékával”.
Szép név, szép rege, szomorú emlékezés.
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Makkai Gergely
nem akar bebetonozódni bizonyos témákba

Bemutatkozott a magyar alpolgármester

„Azzal a gondolattal indulok,
hogy mindent megtegyek a
feladataim teljesítésére, és
legalább olyan hatékony alpolgármester legyek, mint az
elődeim” – nyilatkozta tegnapi
sajtótájékoztatóján
Makkai Gergely, Marosvásárhely RMDSZ-es alpolgármestere.

Mózes Edith

Az alpolgármester Kali István
ügyvezető elnökkel és Magyary
Előd frakcióvezetővel tartott közös
sajtótájékoztatóján ismertette a
Dorin Florea polgármester által
számára leosztott feladatköröket.
„Óriási megtiszteltetésnek” nevezte a tisztségbe való kinevezését,
mint mondta, a polgármesteri hivatalban „nagy szeretettel fogadták,
szinte várták”, és a tanácsoskollégái is „egyöntetűen támogatták”. Ő
maga igyekszik hasznosítani parlamenti, illetve a meteorológiai intézetben, valamint a helyi tanácsban
szerzett tapasztalatait, és azt ígérte,
csapatként fognak dolgozni az elkövetkezendőkben.
Kijelentette: feladatai „az
RMDSZ súlyának megfelelően kerültek leosztásra”, több feladatot
kapott, mint annak idején Peti András vagy Csegzi Sándor.
Feladatkörébe tartozik a társa-

Balról jobbra Magyary Előd, Makkai Gergely és Kali István

dalmi és kulturális ügyekért felelős
igazgatóság koordinálása, a műszaki igazgatóság, a társadalombiztosítás, amit közel érez magához,
hiszen „Szent György-lovagként is
az elesettek, a sérülékeny társadalmi rétegek megsegítése” a célja.
Ezenkívül ő a helyi katasztrófavédelem elnöke, képviseli a várost
a megyei tanáccsal szemben, igazgatása alá tartozik az adók, illetékek begyűjtése, a hulladékkezelés
és az Energomur ügye. Újságírói
kérdésre azt válaszolta, hogy erről
bővebbet Csegzi Sándor mondhatna, aki biztosította őt afelől,
hogy az ügy a mandátuma végére
megoldást nyerhet.
Mint mondta, kaphat még más
feladatokat is, és reméli, nem fog-

Négy ország magyarjai találkoznak

Fotó: Nagy Tibor

nak bebetonozódni bizonyos témákba. Jó stratéga szeretne lenni,
de helyt kíván állni a „mindennapos taposómalomban” is.
Magyary Előd frakcióvezető
megköszönte Dorin Florea polgármesternek és Claudiu Maior tanácsosnak a tárgyalásokon tanúsított
pozitív hozzáállást, és elmondta,
hogy a jövőben „aktív és kezdeményező” frakciótevékenységet végeznek, fórumokat szerveznek,
hogy közelről megismerjék a lakosság problémáit. Ezekre főleg fiatalokat hívnak meg.
Bejelentette, hogy ősszel megkezdik a fogadóórákat is, minden
tanácsos heti egy alkalommal tart
majd fogadóórát.

Tovább erősítik a testvérkapcsolatokat

A napokban tért haza Felvidékről Jedd küldöttsége egy
négyes testvértelepülési találkozóról, s máris szervezkedik, hiszen augusztusban ő
fogadja a többieket. A találkozók hivatalos jellege mellett a baráti kapcsolatok
elmélyítésére is figyelnek.

Gligor Róbert László

Jedd és a magyarországi Kamond négy éve ápol testvéri kacsolatot, tavaly csatlakozott hozzájuk
a felvidéki Szap és a kárpátaljai
Palágykomoróc is. Egy éve kötötték meg a Négy ország – egy nemzet című egyezséget, azóta is
erősítik a négyes testvéri kapcsolatot. A napokban Szap volt a házigazdája a találkozójuknak, augusztus második felében Jedd fogadja a testvéreket. Mindkét
találkozó szervezésére európai pályázati támogatást nyertek.
Nem egy mandátumra korlátozódik
Jedd község Szapra egy 45 fős
küldöttséggel utazott, amelyben
sportolók, kulturális csoport, szakácsok és hivatali küldöttség egyaránt helyet kapott: Bányai István
polgármester nem követi azt a szokást, hogy csupán egy néhány fős
önkormányzati csapat utazzon a találkozókra, ő minél több családi,
baráti kapcsolatot szeretne kialakítani a többi közösséggel. Mindjárt
megérkezésük után, már az első
nap a jeddiek megmutatták, hogy
„testvér, testvér, de a túrót pénzért
adják”, s fociban „megszapulta” a
szapiakat. Az utazás és a mérkőzés
fáradalmait kipihenve második nap
is bemutatkoztak, egyik programpont épp a közösségek ismertetése
volt, így egymás hétköznapjaiba,
munkájába, ünnepeibe, fejlesztési
törekvéseibe kaptak betekintést.
Harmadik nap a szlovák fővárost,
Pozsonyt és annak nevezetességeit
látogatták meg, a negyedik napon
Bősre utaztak, megnézték a Dunán

Egymás kultúrájával, történelmével is ismerkedtek

épült vízlépcsőt, sőt hajóra is szálltak, s a gát egyik gyűjtőkamrájáig
is eljutottak, de a település határában létrehozott menekülttábort
sem kerülték el. Délután ismét komolyra fordították a szót, az Európai Unió működésével és
intézményeivel ismerkedtek, majd
hat csapat vett részt egy uniós témájú vetélkedőn, ebből épp a Balizs Erzsébet, Dávid Béla, Dobos
Levente Szilveszter, Hărăstăşan
Cristian György és László Melinda
alkotta jeddi kvintett került ki
győztesen. A találkozó utolsó napján a szapi falu- és halásznapon
vettek részt, itt a gasztronómiájuk
bemutatását kapták feladatul a települések: mivel halászrendezvényről van szó, minden csapat
halászlevet is köteles volt főzni,
emellett saját hagyományos ételeiből is egyet el kellett készítenie. A
jeddiek nagy adag gulyásából és
halászlevéből közel másfél száz
személyt vendégeltek meg.
Bányai István érdekesnek és
hasznosnak minősítette a szapi találkozót, amikor nemzeti és európai történelmi kérdéseinket is át
tudták beszélni, megismerhették
egymás kultúráját, a fiatalokat is be
tudták vonni az európai kérdésekbe.

Fotó: www.facebook.com

Nemsokára Jedden
Augusztus 21–27. között Jedd
fogadja három testvértelepülését.
Bár a hét programjában túlsúlyban
európai uniós kérdések taglalása,
csoportmunkák és jó példák bemutatása szerepel (európai intézmények működése, európai értékek,
közösségi részvétel, migránskérdés
és egyebek), jut idő megismerni a
községet, a környéket, Marosvásárhely nevezetességeit, majd az
utolsó két nap a vendégek a helyi
falunapon is részt vesznek. Bányai
Istán az eddigi falunapokat és pálinkafesztivált nemzetközivé szeretné tenni, minden településről
szívesen látnak a színpadra kulturális fellépőket, sportrendezvényekre benevező csapatokat.
Lényeg, hogy a falvak találkozzanak, barátkozzanak, együtt kiránduljanak Székelyföldön, értékes
napokat töltsenek el egymás társaságában – tette hozzá a községvezető. Azt is elmondta: a
rendezvényre 14.500 eurós támogatást nyertek, amely nem is nagy
összeg, ha figyelembe vesszük,
hogy ebből egy százfős vendégsereg egyheti elszállásolását, ellátását, a közös porgramok költségeit
kell fedezniük.

Megfordult a kivándorlási
szándék aránya

Megfordult a kivándorlási, illetve a belső migrációs szándék aránya: most már több
mint kétszer annyian inkább
belföldön keresnének jobb
megélhetést, mint külföldön,
a legvonzóbb városok pedig
Kolozsvár, Bukarest és Temesvár – állapította meg egy
felmérés, amelyet hétfőn ismertetett a sajtó.

A Világbank szakemberei által
készített Mágnesvárosok – migráció
és ingázás Romániában című kutatásból arra lehet következtetni: Romániában mintegy 3,6 millióan
tervezik, hogy a következő öt évben
más településre költöznek: közülük
mintegy 1,1 millióan készülnek külföldre, 2,5 millióan pedig az országon belül akarnak városukból,
községükből elköltözni.
E migrációs késztetés elsősorban
a fiataloknál erős: a távozni készülők átlagéletkora 35 év, háromnenincs
gyereke,
gyedüknek
többségük az átlagnál képzettebb,
nagyobb jövedelemmel rendelkezik, és többnyire a magánszférában
dolgozik, az ország kevésbé fejlett
déli és északkeleti térségeiben él –
állapította meg a felmérés.
Az ország nyugati részén élők inkább külföldön, a Bukarest közelében élők inkább belföldön

keresnének jobb érvényesülési lehetőségeket. A belső migrációs szándék
tekintetében
Kolozsvár
bizonyult a legvonzóbbnak (15 százalék), amelyet Bukarest (14 százalék) és Temesvár (12 százalék)
követ. Kolozsvár Románia második
legnépesebb városa, de az ingázókat is magába foglaló agglomerációs rangsorban csak az ötödik. Ez
utóbbi tekintetben a főváros után
Temesvár számít a legnagyobb romániai városnak, ugyanakkor a
bánsági városba és közvetlen térségébe érkezett a legtöbb áttelepülő
az ország más térségeiből a 20012011-es időszakban.
A 2011-es népszámláláskor kiderült: az azt megelőző évtizedben
6,18 millió román állampolgár, a lakosság több mint 30 százaléka költözött más településre, mintegy
hárommillióan pedig külföldre vándoroltak. A belső migráció valamivel több mint fele irányult más
megyébe, és az áttelepülők 49 százaléka megyén belül költözött más
településre. Az országon belül elköltözők 57 százaléka férfi, 43 százaléka nő.
A készítők szerint a felmérés
1250 válaszadó bevonásával készült, figyelembe véve az ország lakosságának területi, nemi, életkori
és demográfiai eloszlását. (MTI)

Csaknem 2500 határsértőt
tartóztattak fel az első fél évben

A határrendészek 2474 határsértőt tartóztattak fel az idei
év első hat hónapjában Románia
határain,
közülük
1437-en illegálisan érkeztek
az országba, 1037-en pedig illegálisan próbálták elhagyni
az országot.

A határrendészet honlapján vasárnap közzétett jelentés felidézi,
hogy a tavalyi év azonos időszakában 507 határsértőt állítottak elő:
374-en törvénytelenül léptek be Romániába, 133-an pedig illegálisan
próbálták elhagyni az országot az
első fél évben.
Az illegális migráció legtöbbször
szervezetten, csoportosan zajlott: a
határrendészet 353 csoportot és 134
embercsempészt azonosított.
Minden ilyen esetben a határrendészet illegális határátlépésért, illegális határátlépési kísérlet vagy
embercsempészet gyanújával tett
büntető feljelentést.
A Romániába törvénytelenül belépő migránsok esetében a határrendészet a kétoldalú visszafogadási
egyezmények alapján jár el.

A határsértők leggyakrabban a
zöldhatáron, vagy gépjárművekben
elbújva próbálnak átszökni, sokan
pedig hamis úti okmányokkal próbálkoznak. A legtöbb illegális bevándorló
Irakból,
Szíriából,
Pakisztánból, Afganisztánból és
Iránból érkezik. A közlemény szerint Románia nem szembesül olyan
nagyságrendű migrációs nyomással, mint más uniós országok, de a
határrendészet fokozott figyelmet
szentel a jelenségnek. Az illegális
bevándorlás féken tartása érdekében a kockázatosabb határszakaszok védelmét megerősítették más
térségekből érkezett határrendészekkel, éjjel-nappal hőérzékelő kamerákkal figyelik a határt, csendőri
és rendőri alakulatokat is bevontak
a folyamatos járőrözésbe.
Az ország határátkelőin az első
fél évben 26,7 millió utas haladt át,
ami 7 százalékos növekedést jelent
a tavalyi első fél év forgalmához képest. A legtöbben, 8,9 millióan a
magyar-román határon keltek át,
7,8 millióan pedig a repülőtereken.
(MTI)

Tanfelszerelésre pályázhat
az oktatási minisztérium

Európai uniós alapokat hívhat
le augusztustól az oktatási
minisztérium és a megyei tanfelügyelőségek, hogy tanfelszereléssel
segítsék
a
hátrányos helyzetű tanulókat
– derül ki a hatóságok által a
fonduri-ue.ro honlapra feltöltött útmutatóból.

A dokumentum szerint közvitára
bocsátottak egy útmutatót, amely
szerint a megyei tanfelügyelőségek,
partnerségben az oktatási minisztériummal, 6,75 millió eurós keretösszegig tanfelszerelésre pályázhatnak a hátrányos helyzetű tanulók
megsegítésére. A vitához augusztus
4-ig lehet hozzászólni.
A közbeszerzést a tanfelügyelőségeknek kell meghirdetniük.
A tanfelszerelést az iskolákban és
óvodákban adják át a rászorulóknak. Az óvodások nem viszik haza
a kapott felszerelést, ezt az intéz-

ményben tartják, és a csoporttevékenységeken használják.
A 2014-2020-as időszakra a hátrányos helyzetű személyek megsegítésére
létrehozott
operatív
program költségvetése 518 millió
euró. Az Eurostat felmérése szerint
az Unió országai közül Romániában a legmagasabb a szegénységben élő 17 évnél fiatalabb gyerekek
aránya (52,2%).
„Romániában a 10 évesnél kisebb gyerekek 5-6 százaléka beiskolázatlan. Az oktatási minisztérium adatai szerint a roma gyerekeknek csak 32 százaléka jár óvodába, az országos átlag 77%. A
legtöbben a megfelelő ruházat és
tanfelszerelés hiányával indokolják,
hogy a gyerekek nem járnak óvodába. Romániában a lakosság 19%-a
a szegénységi küszöb alatt él (az
uniós átlag 9,1%)” – írják az idézett
dokumentumban. (Agerpres)
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Legendák kertje Nyárádszeredában

Utoljára lép fel Legendák kertjében című
előadásával Nyárádszeredában a Bekecs néptáncegyüttes. A produkcióra július 28-án, pénteken este 8 órától kerül sor. A szóban forgó
előadásról Ivácson László a következőképpen
írt: a Székelyföldi Legendárium, mely közel
180 legendát és mondát tartalmaz, adja az
alapját a mi előadásunknak. Célunk, hogy ezt
a gazdag örökséget továbbadjuk. Éppen ezért
az eddigi kiadványok mellett szeretnénk bemutatni a színpadon is ezt a szép legendáriumot, ezzel együtt megismertetve a Székelyföld
szépségeit. Előadásunkhoz innen válogattunk
féltucatnyit, és olyan füzérbe fonjuk, hogy egy
kerek egész történetet alkossanak.
A gyerekek előtt élőben bontakozik ki egy
képzeletbeli meseország, a történelmen túli
Székelyföld. Olyan történetekkel ismerkedhetnek meg, amelyek földrajzi helyszínekhez, településekhez, történelmi személyekhez
kötődnek. Tartalmuk a történelmi valóság és a
képzelet sajátos ötvözete. Ezekben a legendákban és mondákban őseink mesélnek ünnep- és
mindennapjaikról, eljuttatva a mai kor gyermekéhez küzdelmeik, örömeik varázslatos és
egyben tanulságos krónikáját.
Az előadásunk feladata, hogy mindezt közérthetően, a népi játékok, a mondókák, a rigmusok, a ráolvasások, a népdalok, a népzene
és nem utolsósorban a néptánc eszközeivel, a
mai kor követelményeinek megfelelően mutassa be a gyerekeknek. Az előadás interaktív
jellege aktívan bekapcsolja a gyerekeket a történet alakításába, együtt barangolják be Székelyföldet (a tündérek és lüdércek világát) az
előadókkal, segítve őket a próbatételek megoldásában, ők a kincsesláda őrzői, feladatot
kapnak, hogy megőrizzék annak kulcsait az ördögök elől, segítenek a székely bácsinak ki-

rakni egy óriás kirakós játékot, amely kijuttatja
őt a pokolból, együtt nyitják ki a legendásládát
és együtt választják ki a következő legendát,
amelyet a színpadon majd előadunk. Ugyanakkor az előadás arra is törekszik, hogy a felnőtteket is visszacsalogassa a mesék, a csodák,
az álmodozás világába. Álmodozni pedig mindenki tud és szeret. Nem titkolt célunk az sem,
hogy a helyi legendákat, történeteket promováljuk, hogy a közönség megismerje őket, és
szorgalmazzuk, hogy nagyobb figyelmet szenteljen nekik, így gyermekeik ezeket is megismerjék a világi, jól befutott idegen eredetű
mesék mellett.
Olyan népi mesékről, mondákról, legendákról van szó, amelyek konzerválódtak az évszázadok folyamán, és világirodalmi művekben
sem fordulnak elő. Eljött az ideje, hogy bemutassuk mindenkinek ezeket a legendákat, mondákat, és ezeken keresztül szülőföldünket.
Előadásunkban a következő legendákat és
mondákat dolgozzuk fel: Tündérek gyülekezőhelye – Maka várának legendája, Makfalva,
Maros megye. Paladomb tündérei – a Nyárádszentimre határában lévő domb, Maros megye.
Istenszéke – a Kelemen havasok délnyugati részén található hegy, Maros megye. Az Ördögtó mondája – a Libán-tető közelében található
tó, Hargita megye. A Gyilkos-tó mondája – a
Békási-szoros gyöngyszeme, Hargita megye.
Ezek a történetek oktató jellegűek, leleményességről, kitartásról, szeretetről, furfangos
észjárásról, hősiességről, történelmi pillanatokról, bátorságról szólnak. Itt, Székelyföldön,
szinte minden különleges földrajzi helyszínnek, várnak, településnek, szentnek legendája
van. A történetek az itt élő nép emlékezetében
maradtak fenn, a szülők szájhagyomány útján
továbbadták gyerekeiknek.

Fotó: Facebook

V. Székelyföldi Jótékonysági Motorostalálkozó
és Rockfesztivál

Rendkívüli jótékonysági előadás
a Vásárhelyi Forgatagon
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A Tompa Miklós
Társulat rendkívüli
színházi előadással
szerepel az idei Vásárhelyi
Forgatag
programsorozatának
keretében. A Radu
Afrim által rendezett,
Retromadár blokknak csapódik és forró
aszfaltra zuhan című
produkciót a súlyos
betegséggel küzdő
színművésznő, Mihaela Mihai, azaz
Mela megsegítése
céljából tűzik műsorra. Az UNITERrel (Romániai Színházi Szövetség)
összefogva, az előadás teljes jegybevételét a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Liviu
Rebreanu Társulata színésznőjének, Melának
az orvosi kezelésére fordítják, amelyet egy
bécsi kórházban kap. A költségek nagyon
magasak, így minden támogatás számít.
A Retromadár blokknak csapódik és
forró aszfaltra zuhan rendkívüli előadásra
augusztus 26-án, szombaton este 8 órától
kerül sor a Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-

ház Nagytermében. Jegyeket már lehet vásárolni a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház kistermi jegypénztárában, majd
előadás előtt a Nagyteremnél. További információk: 0735-806-152.
További támogatásokat a következő
bankszámlákra lehet irányítani: OLTEAN
MIHAELA FLORINA, Raiffeisen Bank,
RO08 RZBR 0000060019349712 (lej),
RO78 RZBR 0000060019349713 (euró).
(knb.)

Jövő hét végén, augusztus 4–6. között
tartják a Mezőpaniti Napokat. A rendezvénysorozat 4-én, pénteken 18 órakor néptáncműsorral és táncházzal kezdődik a
helyi kultúrházban, fellép a magyarországi
Pántlika együttes. 21.45-kor a futballpályán Bárány Krisztián A Szent Korona és
koronázási kincseink nyomában című ismeretterjesztő filmét vetítik. 23 órakor szabadtéri diszkó kezdődik. A szombati
program reggel 9 órakor a Marosvásárhelyi
9-es Honvéd Huszárezred mezőpaniti huszárainak lovas felvonulásával kezdődik, a
továbbiakban a Pro Pambus Ifjúsági Egyesület szervezésében biciklis körútra kerül
sor Mezőpanitban és a falu határában, majd
iskola- és múzeumlátogatás is lesz. Délelőtt 11 órakor testvérkapcsolati konferenciára
kerül
sor
magyarországi
testvértelepülésekkel a gyülekezeti ház
konferenciatermében. Délután futballmeccs, majd 18 órakor néptáncműsor kez-

dődik. 20 órakor László Attila, 21 órakor
Szabó Előd és a Titán koncertezik. Vasárnap délelőtt 11 órakor ünnepi istentiszteletre kerül sor a mezőpaniti református
templomban. Ekkor a 40, 50 és 60 éves házasokat is köszöntik. 15 órakor gyereksarok és huszársarok lesz, 15.30-kor
református istentiszteletet tartanak. A hivatalos köszöntéseket 15.30-ra időzítették.
Ezt követően néptáncelőadásokra, íjász- és
huszárbemutatóra is sor kerül, illetve magyar nótákat is hallgathatnak a jelenlevők.
A nagykoncert 21.30-kor kezdődik, ekkor
a miskolci Holdviola lép fel. A falunapot
tűzijáték zárja. A vasárnapi programmal
párhuzamosan a Mezőpaniti Gazdák Egyesülete szervezésében 16 órakor a mezőgazdaság
kihívásairól,
a
támogatási
lehetőségekről tartanak előadást, 18 órakor
borkóstoló lesz, amelyhez előzetes bejelentkezés szükséges a 0741-512-473-as telefonszámon.

Mezőpanit ünnepel

Átadták az adományt

Amint arról korábban is beszámoltunk, hatalmas sikernek örvendett az idei Székelyföldi Jótékonysági Motorostalálkozó és
Rockfesztivál. A bulit létrehozó öt székelyföldi motorosklub – a marosvásárhelyi Auld
Cut MC, a székelyudvarhelyi Independent
Eagles MC, a kézdivásárhelyi Flagellum Dei
MC, a kászoni KMB Motors MC és a csík-

szeredai Rebel Wolves MC – immár ötödik
alkalommal szervezte meg a partit, amely
időközben nemcsak a Székelyföld, avagy Erdély, hanem az egész ország legnagyobb motorostalálkozójává vált. Az ötletgazdák
igyekeztek a – természetszerűleg – kisebb
létszámot vonzó motorosbulik és a nagy fesztiválok szervezési sajátosságait, koncepcióit
és célközönségeit ötvözni, és ez a
terv bevált. A bulinak a Madarasi
Hargita lábánál otthont adó szentegyházi termálfürdő biztosít gyönyörű környezetet és strandolási
lehetőséget, a szervezői tapasztalat
precizitást, a folyamatosan visszatérő vendégek és nagyszerű zenekarok jó hangulatot, az adományozó
jelleg pedig igazi értelmet.
Ez utóbbi hangsúlyos szerepet kapott mindvégig: az elmúlt öt év alatt
a találkozó bevételéből több tízezer
lejt adakoztak a szervezők több súlyos betegnek, illetve fogyatékkal
élő gyereknek és felnőttnek, árva,
beteg, illetve fogyatékos gyerekekkel és felnőttekkel foglalkozó, őket
ápoló, valamint nevelő civil szervezetnek és alapítványnak. Minden
évben az öt szervező klub egyike
dönti el, hogy kinek adja át az adományt, idén a marosvásárhelyi Auld
Cut MC volt soron. A klub vezetősége úgy döntött, hogy a pénzbeli seFotó: Nagy Tibor gítséget az ugyancsak vásárhelyi

Szabó Hunor szüleinek adja át. A kisfiú betegségével kapcsolatos diagnózis nem egyértelmű: vagy autista, vagy súlyos fogyatékkal
él, a megfelelő kezelési módszerek kidolgozása, majd alkalmazása végett pedig folyamatosan Magyarországon kell kivizsgálni,
ami nagy anyagi terhet ró a fiatal szülőkre.
Ezért a klub úgy döntött, hogy tízezer lejjel
segíti Szabó Hunor kezelését.
Az átadásra július 21-én, pénteken került
sor az Auld Cut MC marosvásárhelyi klubházában, ahol a klubtagok, valamint számos
barát és ismerős társaságában Kaáli Nagy
Botond, az Auld Cut MC elnöke adta át a tízezer lejt Szabó Hunor szüleinek. És igazi mo-

Fotó: Fazakas Levente

torosokhoz híven a klubtagok úgy döntöttek,
hogy az átadást egy jófajta bulival fejelik
meg, ami ezúttal sem okozott csalódást: reggel négykor még ropták a táncot a jelenlévők.
A szervező klubok tagjai köszönik mindenki részvételét az ötödik Székelyföldi Jótékonysági
Motorostalálkozón
és
Rockfesztiválon: a belépők árából sikerült ez
évben is adakozni, így mindenki, aki eljött,
Szabó Hunort segítette. Ugyanakkor mindenkit várnak a jövő nyári székelyföldi megabulira, ahol ismét egy nemes ügy érdekében
dübörögnek majd a motorok, szól a jófajta
muzsika és együtt mulat újra több ezer ember.
(Miklóssy)
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Őrei vannak a rendnek

A sáromberkieken múlik

Szerkeszti: Nagy Székely Ildikó

(Folytatás az 1. oldalról)
– Egy tíz-tizenegy kilométeres
útszakaszról lett volna szó. Mivel
nem köthető össze országúttal, illetve hiába halad vasútvonal mellett, vonatállomás nincs a
közelében, a szükségesnél kevesebb pontszámot értünk el a pályázattal. Hiába dolgoztunk az
előkészítésén másfél évet – vonta
le a következtetést a polgármester.
A községközpontba egy kulturális központot tervez a helyi önkormányzat. Meg is vették a
polgármesteri hivatal épületével
szomszédos telket, az előtanulmány elkészült, az anyagi hátteret
pályázati úton szeretnék biztosítani. A központ fesztiválok, falunapok helyszínéül szolgálna, egy 150
férőhelyes, kültéri része is lenne,
illetve tájház tartozna hozzá – tájékoztatott Jánosi Ferenc.
Ebben a hónapban a Leaderprogramon keresztül egy multifunkcionális sportpályára adnak le
pályázatot, a létesítményt Székelykálba tervezik. Ugyanakkor a helyi
közgazdálkodási egység felszereltségét bővítendő különböző munkagépekre – sószóróra, útdöngölőre,

takarítógépre, illetve víztartályra
(ciszternára) és faültetéshez használatos fúrógépre – is pályázni szeretnének.
– Nyáron sokat panaszkodnak a
lakosok a poros utcákra. A ciszterna ezt a problémát orvosolná, illetve az állatok vízellátására is
megoldást jelentene – magyarázta
a községgazda.
Az ivóvízhálózat egyébként
csak a községközpontban van kiépítve, a község többi településén a
megyei mesterterv részeként készül majd el. Szennyvízhálózat is
csak Nagyernyében van. A Sáromberkére vonatkozó csatornázási
projekt évekkel ezelőtt a 7-es sür-

Kiürül a kastély

A sáromberki kastélyt hét éve árulja a Torontóban élő Teleki család. Műemlék épületről lévén szó, igen magas áron, 450 ezer
euróért lehetne megvásárolni, eddig azonban
nem került rá vevő. Pénzforrás hiányában a
polgármesteri hivatalnak le kellett mondani
az elővásárlási jogról – tudtuk meg Jánosi
Ferenctől.
Az épületben jelenleg a sáromberki mezőgazdasági középiskola működik, az önkormányzat bérleti díjat fizet ezért a
tulajdonosnak. Két év múlva azonban kiürül
a kastély, a líceumi osztályok ugyanis már kifutottak, és ősztől szakiskolai osztályok sem
indulnak a településen. Jelenleg négy ilyen osztály –
egy-egy magyar és román tagozatú tizedik és tizenegyedik – működik a mezőgazdasági iskolában – tájékoztatott Incze Jenő iskolaigazgató. Mivel az
általános iskola épülete részben felújítás alatt van, a

Égi emlékeztetők

múlt tanévben a magyar tagozatú 5–8. osztályok is a
kastélyban kaptak helyet. Szeptembertől azonban a
tanintézet emeleti részét is használhatóvá teszik, így
a felső tagozatos diákok is visszaköltözhetnek – tette
hozzá az intézményvezető.

A művész és a gyermekek

Török László fafaragó, grafikusművész gyermekrajzokból olvassa ki a teremtett világ
rendjét, szépségét. A nagyernyei alkotóhoz, aki nyári táborok és más rendezvények
alkalmával is szívesen foglalkozik óvodásokkal, iskolásokkal, éppen 38. születésnapján
kopogtunk be.
– Ti vagytok az ajándékaim – köszöntött a tiszta tekintetű művész,
miközben szentélynek ható műhelyébe vezetett. A tágas tér tökéletes
rendjében a Szentírásból vett idézetek és különleges, belső utazásokkor
született faragványok, grafikák vonzották magukhoz a tekintetünket.
László hellyel kínált, és mesélni
kezdett. De nem magáról, inkább
arról, ami évek óta újra meg újra
„ledöbbenti”, és magával ragadja.
– Pár hete, a nagyernyei napokon
foglalkoztam legutóbb gyerekekkel.
Akkor készült az ötödikes Kata
rajza. Arra kértem, hogy azt mutassa meg a papíron, ami a szívében
van. És nézzétek – mutatta a finom
vonalú ceruzarajzot. – Ebben megtalálható a teremtés egész rendje.
Arról mesél, hogy kezdetben vala a
pont, amely aztán egy szívben árad
ki. A népművészet szimbolisztikáját
láthatjuk benne, a szív- és a virág-

gősségi kormányrendelet alapján
indult, részben közösen Gernyeszeggel és a hozzá tartozó Körtvélyfájával. Az ülepítőállomást
Sáromberkére tervezték, ez el is
készült. A szennyvízhálózat 65 százalékban fedi le a települést, a bővítésére 48 ezer lejt irányzott elő az
önkormányzat.
– A csatornarendszert Gernyeszegen sem sikerült még üzembe
helyezni, tudomásom szerint ott a
fővezetékkel is van még gond. Az
Aquaserv pedig csak egy működő
rendszert vesz át. Az elkövetkezőkben megpróbáljuk önerőből, Gernyeszeg nélkül beindítani a
rendszert, a minimális kapacitású
működéséhez azonban arra van
szükség, hogy mintegy kétszáz
háztartás rácsatlakozzon. Ezért a
következő lépés egy pontos helyzetfelmérés lesz, amelynek során a
sáromberkiek írásban nyilatkoznak
arról, hogy rá tudnak-e csatlakozni
a szennyvízhálózatra. Az embereknek igen komolyan kell hozzáállniuk ehhez a kérdéshez, ha azt
szeretnék, hogy az évek óta húzódó
probléma megoldódjon – szögezte
le a polgármester.

formát. Elmén túli, belső késztetésből születnek ezek az alkotások. Én
ritkán rajzolok úgy, hogy ne javítsak menet közben a munkán, de
ezeken a gyermekrajzokon nincs radírnyom. Egységélményt közvetítenek, azt üzenik, arra emlékeztetnek,
hogy a Teremtő nem felejtett el
minket. Sokat gondolkoztam azon,
hogy a későbbiekben mi az, ami kitörli a gyermekből ezt a talentumot.
Többször tartottam előadást szülőknek, pedagógusoknak arról, hogy a
legkisebbek rajzaikban az eredendő
tisztaságot mutatják meg. Meg kellene ezt látni az egyszerű firkában
is, akkor talán nem vágnánk le
csupa jó szándékból a gyermekek
szárnyait.
A későbbiekben vendéglátónk
kérésünkre saját művészi pályáját is
körvonalazta.
– 1996–97-ben Bandi Dezső alkotóműhelyében ismerkedtem meg
a fafaragással. Akkor kezdtem el
domborműveket, címereket és
szobrokat faragni. 2009-ben végeztem el a marosvásárhelyi Népfőiskola grafika szakát, majd a Maros
Megyei Képzőművészek Egyesületénél fejlődtem tovább. Több közös
és egyéni kiállításom is volt, az első
a Bernády Házban.

– Kinek volt a legnagyobb szerepe a művésszé válásodban? – kérdeztük.
– A kezdetekre visszatekintve
Bandi Dezső évtizedekkel később
megértett tanítása mellett testvérem,
Török János faragómester irányított
végig ezen az úton. Neki köszönhetem az első külföldi munkáimat is.
Idővel Svájcból, Kanadából, Ausztráliából is kaptam megrendeléseket.
Eleinte másolatokat, később egyedi
modelleket készítettem templomokba és magánszemélyeknek is.
Anyagilag ez igen jövedelmező
volt, valami mégis hiányzott. Egyszer Kanadából jött egy illető, és
Lacit, a faragót kereste. Akkor jöttem rá, hogy míg a világ minden tájára küldök alkotásokat, azon a

Autó után új székhely

Nagyernyében tavaly alakult
meg a helyi rendőrség. Jánosi
Ferenc polgármester szerint a
felmerülő szociális problémák
tették szükségessé ezt a kezdeményezést, és mióta hat
egyenruhás vigyáz a biztonságra az ugyanennyi településből álló községben, a
lopások száma csökkent, és a
rendbontók, garázdálkodók is
visszafogják magukat.

– Kirívó esettel, súlyos törvénysértéssel nemigen találkoztunk az
utóbbi években, a szovátai eltérőnél
lévő buszmegállóban viszont gyakran előfordult, hogy ittak, hangoskodtak,
szemeteltek
egyes
helybéliek. 85-90 százalékban a
roma lakosok idézték elő a kellemetlen helyzeteket, és arra is volt
példa, hogy egyesek nem fizették ki
a rendbontásért kirótt büntetést, mi
több, hencegtek is a mulasztással.
Olyan is volt, hogy valaki 400 ezer
lejes büntetést halmozott fel, mivel
azonban nem rendelkezett jövedelemmel, nem volt miből levonni az
összeget. A helyi rendőreink a különféle adósságok törlesztésére vonatkozó felszólítások kézbesítésébe
is besegítenek, a szociális ankétoknál is jelen vannak. Az idei évtől autóval rendelkezik a rendőrségünk,
így sokkal gyorsabban, hatékonyabban tudják megoldani a felmerülő
problémákat. A munkaszolgálatot
úgy oldottuk meg, hogy folyamatosan legyen emberünk, aki a község
területén mozgósítható. Jelenleg a
polgármesteri hivatal régi épületének egy kisebb helyiségében van a
helyi rendőrség székhelye, az idei
költségvetésből viszont 98 ezer lejt
arra fordítunk, hogy egy félemeletnyi épületrészt alakítsunk ki számukra. Ugyanakkor 196 ezer lejből
megfigyelő-kamerákkal látnánk el
a községközpontot és Sáromberkét
– tette hozzá a polgármester, akitől
azt is megtudtuk, hogy az idén a hat
rendőr közül hárman Gyergyószentmiklóson vesznek részt képzésen,
hogy szolgálatukat még inkább a
professzionalizmus jegyében végezhessék.
Daróczi János mindig is őrzővédő munkakörben dolgozott, a ki-

vidéken, ahol élek, nem található
meg a kéznyomom. Ezt követően
tértem vissza a népművészethez és
a hazai tájakhoz. Szentannára szerelemkaput faragtam, Nyárádremetére
hármas kopjafás helységnévtáblát.
Idővel sikerült kiszakadnom az ego
csapdájából, és teljes elcsendesülésben, alázatban alkotnom. Átkerültem a szolgálat területére, és ez
nekem nagyon jó.
– A szobrok, domborművek, grafikák mellett kapukat is faragsz.
Mesélj egy kicsit erről.
– Négy éve a sajátommal kezdtem. Ez egy galambdúcos kapu,
amin jól láthatók a szakrális elemek, kétoldalt a férfi és a nő, középen pedig a Jóisten, a kiáradó fény
hármassága. A kapuszárny pedig

Fotó: Nagy Tibor

lencvenes években a marosvásárhelyi polgárőrségnél, később egy magáncég biztonsági őreként. A
nagyernyei helyi rendőrségnek a
decemberi megalakulástól tagja.
– Mit tapasztalt, milyen nehézségekkel találkozott az elmúlt 7–8
hónap alatt? – kérdeztük a középkorú férfit.
– Úgy érzékelem, hogy a lakosság irányunkban tanúsított kezdeti
bizalmatlansága mára nagyjából
megszűnt. Belátták az emberek,
hogy nem egy erőszakoskodó hatalmi szervet képviselünk, hanem
segíteni szeretnénk, azért vagyunk,
hogy ők biztonságosabb községben
éljenek. Ami azt illeti, extrém esetekkel eddig nem volt dolgunk, legtöbbször olyankor léptünk közbe,
amikor valamelyik községbeli alkoholmámorában Toldi Miklósnak
képzelte magát. Köztudott, hogy
nyomozati jogunk nincs, a közrendért és köztisztaságért felelünk.
Lopás esetén abban segíthetünk a
megkárosítottnak, hogy elkísérjük a
gernyeszegi rendőrőrsre, amelyhez
Nagyernye is tartozik, és segítjük a
kommunikációt közte és a hivatalos
szerv között. Az embereknek sokat
jelent, hogy ilyen esetekben egy falubelijükhöz fordulhatnak. Tanítás
idején az iskolák környékén járőrözünk. Az ernyei tanintézet közelében van egy veszélyes kanyar. Ha a
gépkocsivezetők meglátnak, ösztönösen csökkentik a sebességet.
Ugyanakkor a jelenlétünkben a diákok sem rohangálnak át az utcán.
– A lopásokra visszatérve, milyen
gyakoriak az ilyen jellegű bűncselekmények a községben?
– Elég gyakran előfordulnak,
főleg a mezőn termésbetakarítás
idején.
– A szolgálati autó mennyire könnyíti meg a helyi rendőrség munkáját?
– Ha a községhez tartozó hat falu
minden utcáját bejárjuk, majdnem
80 kilométert teszünk meg. Autóval
természetesen sokkal könnyebben
át tudjuk fésülni a településeket.
Szolgálati telefon is van a járműben, és ha bejelentést kapunk valamelyik faluból, legtöbb tíz perc alatt
a helyszínre érünk.

valóban szárny formájú. Az elkövetkezőkben Jobbágytelkére készítek egy napkaput.
– Milyen gyakoriak a megrendelések?
– Az egyik munka hozza a másikat. Jövő tavaszig be vagyok ütemezve, jó lenne, ha lenne még két
kezem. Nemrég Angliába, egy
Szent Ignác-imaműhelybe küldtem
alkotást.
– Mi vezetett a gyermekekhez?
– Egy lelki gyakorlaton volt egy
belső megélésem. Azt hallottam,
hogy „rajzolj, és én küldöm az embereket”. Valahogy így kezdődött.
Félve tettem meg az első lépéseket,
de nem bántam meg.
Beszélgetésünk végén a faragóművész családjáról, biztonságos
háttért nyújtó párjáról és két fiáról
mesélt. Egy-egy rajzukat is megmutatta, amelyekben szintén felfedezhetők a szeretet jelképei.
– Csak akkor van egy alkotásban
virágzás, ha az túlcsordul – foglalta
össze művészi hitvallását az alkotó,
majd azt is elárulta, hogy hangszereket, legfőképpen dobokat, az irányítása alá kerülő gyerekekkel pedig
furulyát, csettegtetőt is készít. A Kerubok dobosaként zenél is, mióta
azonban az együttes tagjai családot
alapítottak, elmaradtak a fellépések,
turnék. Vendéglátónk Platón gondolatával köszönt el tőlünk, miszerint
a legnagyobb tudás nem más, mint
emlékezés a lélek eredeti állapotára.
Török László alkotói világa egyértelműen ezt igazolja.
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Kettős ünnepségsorozat

Kistérségi és városnapok a hét végén

Augusztus 1-jén évszázadok óta országos kirakóvásár helye Nyárádszereda.
Ebből az alkalomból szervezik meg a hét
végén ismét a kisváros ünnepét, amelyhez idén is csatlakozik a Nyárádmente
Kistérségi Társulás a Nyárádmenti Napokkal.

Gligor Róbert László

Színes hétvégének néznek elébe a kisváros főterére látogató helyiek és környékbeliek, hiszen
három napig tartó rendezvénysorozatot követhetnek-élvezhetnek végig. Ez péntek délután dísztanácsüléssel, könyvbemutatóval és tanműhelyfelavatással kezdődik, este a Bekecs néptáncegyüttes Legendák kertjében című előadását tekintheti meg a közönség, ezúttal ingyenesen.
Szombaton délelőtt 11 órától fociprogram várja
az érdeklődőket a Nyárád Arénában, ide az öregfiúkat és a székelyföldi fociválogatottat is meghívták a szervezők, de zalaegerszegi
vendégfocistákat is fogadnak. Délután 2 órától az
általános iskola Andrásfalvi úti épülete mögött
tart ismét lovas bemutatót Pászka Lehel, a programpontra állandó nagy érdeklődés mutatkozik
nemcsak a lovas táborokban részt vevő gyermekek, hanem a felnőttek körében is. Ezt követően a főtéren autós ügyességi versenyt
szerveznek, erre az időre lezárják a megyei útnak
az óvoda és városháza közötti szakaszát, a forgalmat a park belső oldalára terelik át. A délutáni
program részét képezi a Táncol a Nyárádmente
címet viselő, lassan hagyományossá váló rendezvény, amelyen a Bekecs szervezésében a Nyárádmente húsz néptánccsoportjának fellépésére
várják az érdeklődőket a
nagyszínpad elé.
Vasárnap délelőtt 10 órakor felvonulással kezdődik az
önkéntes tűzoltók találkozója, amelyet a középiskola
udvarán folytatnak majd. A
helyi tűzoltók egy esetkocsit
is közszemlére tesznek és jótékonysági gyűjtést is szerveznek, az adakozókat kis
meglepetéssel várják. Délután az örkényi fúvószenekar
gyermekcsoportja adja meg a
tér zenei hangulatát színpadi
fellépés keretében.
Kézművesvásárt is tartanak
Idén is megszervezik a
kézműves és helyi termékek
vásárát, ezúttal az új járdarészen állítják fel a bódékat,
sátrakat, asztalokat. Múlt hét
végéig közel harminc kézmű-

ves jelentkezett a vásárra Marosvásárhelytől Székelyudvarhelyig, Káposztásszentmiklóstól Nyárádremetéig, Koronkától Gyulakutáig. Számos
termék közül válogathat majd az érdeklődő, a kínálatban szerepelnek szőttes, horgolt és hímzett
termékek, népviseleti darabok, ékszerek horgolva, papírból vagy gyurmából (is) készítve,
száraz és csuhévirág, szörpök, illóolajok, kézművesszappanok és levendulatermékek, festett üveg
és porcelán, fafaragás, festmények, szalmaképek,
papírból készült ajándéktárgyak, de bor, tej- és
méhészeti termékek is.
A vásárban idén is jelen lesznek oktatók, Dánél
Sándor csíkszeredai fazekastól és jobbágytelki
szalmafonó asszonyoktól egy-egy mesterség
csínját-bínját elleshetik a gyerekek és felnőttek a
kézművessátor alatt, ahol a gyerekek is kipróbálhatják kézügyességüket. Ugyanakkor jelen lesz a
jatszma.ro is, amely társasjátékok nagy kínálatát
hozza el gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.
Zene, koncertek három este
A zenekedvelőket is színpad elé várják a szervezők két helyszínen. Az önkormányzat udvarán
a Nyárádszeredai Ifjúsági Szervezet meghívására
pénteken este a kisszínpadon a magyarországi
Sub Bass Monster koncertezik, szombaton este
„DJ party” várja ugyanitt a fiatalokat. A főtéri
nagyszínpadon főleg a keményebb zene kedvelőit szórakoztatják az idén, szombaton este a DreamLand Residents, a Jakab Csaba & Band és a
Vízi & Band lép fel. Vasárnap este a helyi The
Strangers nyitja meg a fellépések sorát, őt követik
a Rocksuli diákjai és a Bronx, majd sztárvendégként néhány év után ismét az Ossian csap bulit.
A napot és a rendezvénysorozatot tűzijátékkal
zárják a nyárádmentiek.

Fotó: Gligor Róbert László (archív)

Houteni önkéntesek a mezőbándi telepen

Szeretetüket hozták a hollandok

Negyvenfős houteni holland
csoport vállalt missziói munkát Mezőbándon a roma közösség gyermekei és fiataljai
körében. A mezőségi cigánymisszió több évre tekint viszsza, de a fiatal önkéntesekből
álló népes csoport harmadik
alkalommal tartózkodott itt
közel két hétig.

Mezey Sarolta

A holland gyülekezet tagjai úgy
gondolták, hogy a jóléti társadalomból le kell hajolni azokhoz, akik segítségre, nevelésre, emberi sorsuk
jobbra fordítására szorulnak. A csoportnak a mezőbergenyei diakóniai
ház adott otthont, ahol nemcsak
szállást kaptak, hanem felverhették
a holland lacikonyhát is. Vezetőik,
Hans van Heukelum és Kees van
Dam készségesen számoltak be
munkájukról, arról, hogyan látják a
cigány közösség esélyeit a felzárkózásban.
140 roma gyerek vett részt
a vakációs programokon
A houteni gyülekezet 2003-ban
került kapcsolatba egy nagyobb diakóniai szervezettel, általuk jutottak
el a Mezőségre és aztán Mezőbándra. Látták, hogy milyen körül-

mények között élnek az itteni
romák. Ekkor fogalmazódott meg
bennük, hogy ha valami jót akarnak
tenni, akkor ide kell visszajönni
missziós munkát végezni, ami nem
korlátozódhat egyszeri alkalomra,
hanem rendszerbe építve kell segíteni ezeken az embereken, hogy
életkörülményeik javuljanak, hogy
a felzárkóztatás érdekében mentalitásváltás következzen be. Elmentek
a romák lakásaiba, és nagyon megérintették őket az ott látottak. Otthon beszámoltak a gyülekezetnek a
tapasztaltakról, s úgy döntöttek,
hogy cselekedeteikkel megmutatják
Isten szeretetét ezeknek az embereknek.
– Létrehoztunk egy alapítványt,
aminek a neve Band met Band, ami
holland szójátékkal szövetséget jelent. Azóta az alapítvány vezetői
évente, a fiatalokból álló csoportok
kétévente jártak ide, és némi fejlődést is tapasztalunk, bár ez nem
annyira látványos, hiszen igazi fejlődéshez generációkra van szükség.
Ami pozitívum, hogy több gyermek
jár iskolába, többen próbálnak meg
munkát keresni. Mivel van egy higiéniára nevelő projektünk, azt tapasztaljuk, hogy ezen a téren is van
előrelépés – fogalmazott Hans van
Heukelum.
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Kisrepülőn Sydney-től Makfalváig

Nem mindennapi teljesítményt
jegyezhetett a makfalvi Fülöp
Zoltán repülős, aki szó szerint beutazta a fél világot, és nemrég ért
haza.

Zoltán Ausztráliából vágott neki az
útnak Marosvásárhelyre, egymotoros
kisrepülőn, két hét alatt 17.987 kilométert tett meg, ezalatt tizenkét országban
szállt le pihenni és tankolni. Útja során
többnyire négyezer méter fölött repült,
átlagban napi hat órát, de a szél és időjárás függvényében volt, amikor 9, máskor 5 óra is elég volt a tervezett táv
megtételéhez.
A Kis-Küküllő menti pilóta egyik barátja felkérésére indult Ausztráliába,
ahonnan egy kisrepülőt kellett elhozni,
s bár úgy volt, hogy ketten teszik meg az
utat, a másik személy végül nem tudott
elutazni, így Zoltán egyedül használhatta a négyszemélyes kisgépet. Fülöp
Zoltán úgy véli, romániai pilóta nem tett
meg még ekkora repülőutat ilyen géppel, azaz országosan egyedi eredményt
tudhat magáénak.
A marosszéki pilóta 12 éve repülőoktató. Sydney légikikötőjéből felemelkedve Mont Isa, majd Darwin reptereit
érintve hagyta el az ötödik kontinenenst,
Indonézia érintésével Malajziában (Denpasar, Jakarta és Kuala Lumpur kikötői),
majd Thaiföldön (Csiangmaj) landolt,
Burma fölött átrepülve Banglades
(Dakka), India (Nágpur) következett,
majd a pakisztáni Karacsi. Innen
Ománba (Al Ain) repült, majd a Perzsaöböl és Szaúd-Arábia látványa után Kuvaitban kötött ki, innen továbbhaladva
elsiklott Izrael mellett Jordániáig
(Akaba). Felülről csodálhatta meg a
Vörös-tengert, a Szuezi-csatornát, Kai-

– Mekkora az a közösség, amelyet segítenek? – tettük fel a kérdést.
– A mezőbándi roma közösség
körülbelül háromezres lélekszámú,
a gyülekezeti ház környékén ezren
élnek. A roma gyülekezethez körülbelül százötven személy tartozik. A
gyermekprogramokban általában
140 gyermek vett részt. A gyerekekkel való találkozás mindig megható.
Örülünk, amikor nyakunkba ugranak, szeretnek minket. Nagyon fogékonyak a tevékenységekre, jó
kedvvel kapcsolódnak be a bibliaheti történetek elemzésébe, szíve-

Fotó: www.facebook.com

rót és a Nílus deltáját, a Földközi-tenger
átrepülése után pedig Görögországban
(Számosz szigete) szállt le, majd utolsó
szakaszban Bulgária érintésével a marosvásárhelyi reptéren fejezte be útját. Itt
néhány barátja üdvözölte Zoltánt, aki
hamarosan ismét felemelkedett, hogy
otthon, Makfalván érhessen földet, ahol
szinte népünnepély fogadta a nem mindennapi teljesítményt felmutató pilótát.
Zoltán gyakran jár külföldi utakra, de ez
volt leghosszabb repülése, és ha lehetősége nyílik, vállalni fog hasonló utazásokat – nyilatkozta.
Nemcsak felhőket láthatott útja során,
hanem számos érdekességet is feljegyezhetett naplójába: átrepült az Egyenlítőn, monszunokon, majd tengerek,
szigetek, városok várták, egyaránt elbűvölték a sivatagok sziklái és mérnöki
pontossággal kialakított mezőgazdasági
termőterületei. Leszállásait nemcsak a
pihenés és üzemanyag-utántöltés miatt
iktatta be, hanem sétákat tett az illető városokban, éjszakáit a repülőtéren kívül
bérelt hotelekben töltötte, hogy emberekkel, kultúrákkal, szokásokkal ismerkedjen. Reggelije néhol igen vékony
volt, néhány szem mogyoró és gyümölcsbogyó, máskor meg igen bőségesen ellátták a hotelban, egészségi és
műszaki problémák pedig nem akadályozták merész vállalkozásában.
Egyik tisztelője ezt jegyezte meg az
út befejezése után: „A magyar repüléstörténet egy újabb kiváló teljesítménnyel
lett gazdagabb. Endresz György, Bánhidi Antal, Rotter Lajos, Szentgyörgyi
Dezső, Besenyei Péter után Fülöp Zoltán neve is örökre bekerült a magyar repülők aranykönyvébe. Minden magyar
ember nevében: köszönjük!!!” (gligor)

sen kézimunkáznak, rajzolnak, táncolnak, kedvelik a sporttevékenységeket, a kislányok szeretik a
higiéniai oktatással kapcsolatos
foglalkozásokat. Ez utóbbiba az
anyukákat is bevontuk – mondta
Kees van Dam.
Önkéntes szeretetszolgálat,
kölcsönös hatással
– A fiatalok önként, szabadidejük
jelentős részét erre áldozva vállalták a szeretetszolgálatot úgy, hogy
egyenként összegyűjthessék a kiszállás, a repülőjegy, a gépkocsi
bérleti díjának költségeit, valamint
az itt-tartózkodás költségeit is, a
gyerekeknek vásárolt ajándékokat.
Sőt, még a gyülekezeti ház felújítását is ők állták. Ez fejenként 650
eurót jelent. Egy éven át hétvége-

ken dolgoztak, autót mostak, felléptek, énekeltek, amíg összegyűlt a
pénz – fogalmaztak a szervezők. Ez
nagyon dicséretes, hiszen ennyi
pénzért egy egzotikus nyaralásra is
befizethettek volna, mégis a miszsziói munkát vállalták együttérzésből, embertársaik iránti szeretetből.
Könnyek nélkül, meghatódottság
nélkül nem tudtak elválni a gyerekektől, hiszen aranyosok, ragaszkodóak.
Ez a kapcsolat nemcsak a roma
gyerekeknek jó, hanem a holland fiataloknak is, akik a jóléti társadalomhoz szoktak, s eddig nem
találkoztak a mélyszegénységgel.
Látták, vannak olyan gyerekek,
akiknek ennivalójuk sincs. Vannak
olyanok, akik nem tudták a szappant, fogkrémet használni, sőt még
ceruzát sem fogtak a kezükbe. Nem
tudtak színezni, ecsettel dolgozni.
Ezt látni nagyon jó lecke a fiataloknak is, hiszen ezáltal hálásak lesznek az otthoni körülményekért, s
megtanulnak tervezni, s a célokért
hosszú távon dolgozni.
A holland önkénteseket mezőbergenyei fiatal önkéntesek is segítették – mondta Domahidi Béla
református lelkész –, akik tolmácsszerepet vállaltak, s részt vettek a
délutáni foglalkozásokon is. A hollandok pedig a bergenyei gyülekezet
vendégszeretetét élvezve istentiszteleten vettek részt az éppen felújítás
alatt álló templomban.
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Gyógyító mosoly

Lelkészbeiktatás Magyarkirályfalván

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Különösen szép ünnep volt július 9-én a Küküllői Egyházmekebelezett
Magyargyébe
királyfalván. Az ősi falut közel 700
éve említik az írások. A ma is szépen rendbe tett templomot 1806ban szentelték fel.
Vasárnap délelőtt nagy sürgésforgás volt a parókia udvarán. Egymás után érkeztek a lelkész család
tagjai, szülők, testvérek, rokonok.
Du. 1 óra előtt megérkeztek az esperes vezetésével a lelkészkollégák. Az eseményt az tette
szükségessé, hogy több mint 28 évi
helyi szolgálat után Fülöp Ernő református lelkész nyugdíjba vonult.
A megüresedett lelkészi állásra a
presbitérium Kun Attila Árpád 45
éves, háromgyermekes csekefalvi
lelkészt hívta meg, aki a hivatalt
idén május 1-jei kezdettel foglalta
el. A tavasz folyamán a presbitérium
és az egyháztagok komoly hozzáállással teljes egészében felújították a
több mint 100 éves lelkészi lakást.
A magas mennyezetet lejjebb engedték, új termopán ablakokat és ajtókat
építettek
be,
belső
változtatásokat végeztek, és központi fűtéssel kényelmessé tették a
parókiát. Már májusban tett első látogatásunk során kellemes meglepetés fogadott a frissen csinosított
lelkészi lakásban és annak környékén, amit most júliusban fokozott a
virágdíszbe borult, ragyogó nyári
környezet. Az istentisztelet első részében Biró István küküllői esperes,

segesvári lelkipásztor szolgált, aki
Ef.2:19/20 alapján hirdette az igét,
majd Kun Attila Árpád újonnan
megválasztott lelkész a Zsid.10:3839, 11:1 alapján prédikált. Mindkét
beszéd tanulságos volt, melyben az
esperes a bizalom nélkülözhetetlenségét, Kun Attila Árpád pedig a lelki
élet fontosságát emelte ki. A hivatalos ceremónia során Fazakas Csaba,
volt beszolgáló sövényfalvi lelkész
hivatalosan átadta az egyházközség
Bibliáját, pecsétjét és a templom
kulcsát, amit a környékbeli lelkipásztorok áldása koronázott. Folytatásként felszólalt Fülöp Ernő, a
gyülekezet volt lelkésze, aki baráti
biztatással és jó tanácsokkal üdvözölte az új lelkészt, majd Molnár S.
Samu egyházmegyei gondnok,
Halmaciu Laurenţiu helybéli orto-

dox lelkész, Miklós Tibor polgármester, Németi István helybéli
gondnok mondott ünnepi köszöntőt. A lelkészbeiktató hangulatát
emelte a magyarkirályfalvi furulyások előadása, Szilágyi Antónia orgonajátéka és Kálmán Hajnal
óvónő szavalata. Kedves pillanat
volt a jókívánságok kíséretében tett
ajándékozás is. Az ünnepi alkalmat
a mintegy 150 résztvevő a nemzeti
imával zárta, majd az együttlét a
helyi kultúrotthonban szeretetvendégséggel és baráti beszélgetéssel
folytatódott. Külön köszönet jár Németi István gondnoknak és munkatársainak, a faluközösségnek a szép
fogadtatásért és a lelkes hozzáállásért. Isten áldása legyen a gyülekezeten és a lelkész családján!
Kun Árpád ny. lp.

A reggeli órában ködfátyol
úszott a magyarsárosi völgy fölött,
mely sejtette velünk a későbbi szép
időt. Hatodik gulyásfőző és minifutball-bajnokságát szervezte a magyarsárosi
RMDSZ,
melyre
meghívót küldött Dicsőszentmárton és környéke magyar polgármesterei és alpolgármesterei
számára. A rendezvény megszervezése már gyerekjáték, mondja
Balázs József RMDSZ-elnök. Ilyen
eseményt csapatmunkával lehet
megszervezni, melyben idén is
minden korosztály képviselteti
magát. Úgy érezzük, hogy szükséges szorosabbra fűzni kapcsolatainkat a környék településeivel
annak érdekében, hogy célravezető
megoldásokat találjunk közös
gondjainkra. Számunkra nyitott
ajtók vannak megyeszinten, látszik,
hogy váltás volt.
Kitartó munkával és türelemmel
valóra válthatjuk álmainkat, kapcsolódik be a beszélgetésbe Balázs
Attila alpolgármester.
Délelőtt 10 órakor már ínycsiklandó illatok csalogatták a járókelőket a rendezvényre. Hét sátor elé
állították fel az üstöket. A Bandi
Dezső Általános Iskola udvarán
magasra csapott a jó hangulat. Balázs Sándor mérnök, a rendezvény
főszervezője két dicsőszentmártoni
játékvezetővel a focibajnokság lebonyolításán ténykedtek. Folyama-

tosan közölte az eredményeket. A
szünetekben pedig kellemes zene
töltötte ki a teret Székely Szabolcs
zenetanár és mérnök jóvoltából. És
hogy ne múljon el nyomtalanul az
esemény, Besenyei Norbert fényképész sürgött-forgott. Sok szép
felvétellel örökítette meg a napot.
Délután 1 órára, mire elkészültek az ízletes ételek, megérkeztek
meghívott vendégeink is: dr. Vass
Levente parlamenti képviselő és
Péter Ferenc megyei tanácselnök.
Munkába lendültek, mert következett a gulyásfőző csapatok főztjének kiértékelése. A kóstolást,
értékelést és minősítést a csapatok
által kijelölt személyek végezték. A
zsűri elnöke Vass Levente képviselő volt. Az eredményhirdetés
alapján első helyezett a kóródszentmártoni csapat Bartos Marianna
irányításával, második Szulejmán
és háreme Asztalos Szilárd irányításával Magyarsárosról, míg a harmadik
helyezett
a
dicsőszentmártoni Fakanál csapat
lett Orbók Ferenc irányításával. A
legjobb szakács címet Balázs Zoltán, a magyarsárosi Dilikvartett
csapat főszakácsának ítélték oda. A
győztes csapatok egy-egy serleget,
érmet és minden tag emléklapot
kapott jutalmul a dicséret mellé.
Hosszasabb volt a focicsapatok
rangsorolása. Idén tíz helység huszonegy csapattal jelentkezett Ta-

tárlakáról, Dombóról, Dicsőszentmártonból, Szőkefalváról, Szászcsávásról, Désfalváról, Bonyháról,
Galambfalváról, Kóródszentmártonból és Magyarsárosról. A mérkőzéseket két dicsőszentmártoni
bíró vezette. A ranglista a következőképpen alakult: I. helyezett a Galacticii csapat, II. a désfalvi csapat,
a III. az U Craiova csapat. A legjobb kapus díját Pop Eugen kapta,
míg a gólkirályi címnek Marco
Romeo örült. A díjazott csapatokat
egy-egy kupával, minden játékost
éremmel és emléklappal jutalmaztak a szervezők.
A versenyek után következett a
gulyás elfogyasztása. Mindenkinek
jutott az ételből és részesült abból
a jó hangulatból, baráti beszélgetésből, mely emlékezetessé tette a
találkozást. A szervezők emléklappal köszönték meg dr. Vass Levente és Péter Ferenc támogatását.
Úgyszintén emléklap átadásával
köszöntötték Szabó Levente tornatanárt nyugdíjba vonulása alkalmából, és megköszönték munkáját,
melyet a közösség érdekében fejtett
ki.
Köszönjük Aflat Toader, Aldea
Ioan polgármester, Kósa Gyula,
Gyergyai Botond, Szalma Melinda,
Vartec Andrei, Bandi József támogatóinknak, hogy gazdagabbá és
színvonalasabbá tették a rendezvényt.
Egész nap fényben úszott a falu.
A rendezvényen részt vevő emberekből sugárzott az a szeretet,
amely embertől emberhez áradva
összefogásra, egymás terheinek
felvállalására és összefogásra biztat
azon az úton, melyen közösen haladunk. Az sem mellékes számunkra, hogy ebben a menetben
melyik oldalon haladunk. Mi eredetünknél és természetünknél
fogva a jót képviseljük és támogatjuk.
Tóth Katalin,
Magyarsáros

Magyarkirályfalva gyülekezete- nt. Biró István esperes prédikál

Újból együtt Magyarsároson

Ez év júniusában gyógykezelésre
mentünk egyik barátommal a kovásznai szívkórházba. Már voltunk
itt mindketten néhány évvel ezelőtt,
tehát nagyvonalakban minden és
mindenki ismerős volt. Ez alkalommal azonban egy olyan villában
szállásoltak el, ahol eddig még nem
voltunk, tehát itt sem az orvosokat,
sem a személyzetet nem ismertük.
Azt hiszem, köztudott, hogy a beteg
ember lényegesen érzékenyebb,
sértődékenyebb, mint a makkegészséges. Ennek természetesen megvan a pszichológiai magyarázata.
Sajnos, ezt nem mindenki tudja, aki
betegekkel foglalkozik, vagy ha
tudja is, nem tudja beleélni magát a
beteg helyzetébe, lelkivilágába.
Lehet, hogy a munkáját, feladatát
becsületesen,
lelkiismeretesen
végzi, de hideg, rideg természete
miatt türelmetlen és mogorva a beteghez. És bizony az ilyen magatartás nagyon rossz érzéseket vált ki az
amúgy is szenvedő, beteg emberből. Ez olyan fájdalmas dolog, hogy
ha az illető érezné azt, amit a páciense érez, talán soha nem tenné.
Nos, hát úgy vagyunk mi, betegek, különösen idegen helyen, hogy
izgalommal, stresszes állapotban
várjuk, hogy vajon kihez kerülünk,
ki lesz az orvosunk, hogy fogad,
milyen kezeléseket fog előírni és a
többi és a többi. Mi is ilyen nyugtalanul ültünk a váróteremben, míg
némi várakozás után sorra kerültünk. Amikor beléptem a rendelőbe,
egy szimpatikus, fiatal doktornő fogadott mosolyogva, kedves, barátságos szavakkal, mintha csak régi
ismerősök lettünk volna. Meglepő
és mélyen megható volt ez a fogadtatás. Én ezt a magatartást, az ilyen
fogadását egy beteg embernek hatásos stresszoldó, idegnyugtató
gyógyszernek nevezném! Mosolyában benne volt az együttérzés, a

beteg iránti empátia. Alaposan kikérdezett, és miután mindent elmondtam magamról és egészségi
állapotomról, lelkiismeretes vizsgálatnak vetett alá. Igazi szakértelemmel, a legnagyobb türelemmel és
precizitással megvizsgált, és tette
mindezt meleg, vigasztaló, reményt
keltő szavakkal, gyöngéd mosoly
kíséretében. Ugyanezt tette a barátommal is, és biztos vagyok abban,
hogy minden betegével. Miután
végzett a vizsgálattal, és kiírta a
szükséges kezeléseket, úgy éreztem,
hogy újjászülettem, meggyógyultam! Milyen nagyszerű, csodálatos
dolog lenne, ha minden beteg ilyen
érzésekkel távozhatna orvosától.
Tizenhat napig voltunk a C villa
4-es számú szobájában, és ez idő
alatt a doktornő hétfőtől péntekig
kivétel nélkül mindennap bejött a
szobánkba egy asszisztensnő kíséretében. Az asszisztensnő megmérte
a vérnyomásunkat, a doktornő meghallgatta, hogyan viselkedik a szívünk az új környezetben, és
érdeklődött: hogy érezzük magunkat, van-e valami panaszunk, van-e
valamire szükségünk? És, ha volt,
azt azonnal orvosolta. Tette mindezt
szeretettel, megértéssel, kedvesen,
mosolyogva. Amikor búcsúzni
mentünk, útravalóul jó tanácsokkal
látott el: hogyan éljünk, hogyan táplálkozzunk, hogyan vigyázzunk az
egészségünkre. Meleg, férfias kézszorítással így köszönt el: Szeretettel visszavárjuk!
Mindent szívből köszönünk,
drága Dombi Zsuzsánna doktornő,
és ígérjük, hogy amíg élünk és
egészségi állapotunk engedi, minden évben elmegyünk a kovásznai
szívkórházba, és a doktornő igaz
emberségét soha nem fogjuk elfelejteni.
Szilágyi Domokos,
Câlţea Dorel

Családi találkozóra került sor július 22-én a Laci csárda egy, a belső
udvar szögletében lévő termében.
Nagy részük immár húsz éve nem
látta egymást, nem találkoztak egymással személyesen, de hála a világháló nyújtotta lehetőségnek, sikerült
ennyi idő távolából összegyűjteni két
néhai édestestvér 2+3 gyerekeinek
gyerekeit. Sajnos, nemcsak a két
édestestvér, hanem a már említett 5
gyerekéből hárman csak az örökkévalóságból figyelhették, örvendezhettek afölött, hogy a rokoni kapcsolatok
nem szűntek meg. Ennek a rövidke,
pár órás találkozónak a végkonklúziója az lett, hogy három év múlva,
2020-ban, a nagy melegre való tekintettel hamarabb, május elsején találkozzunk újra, és ha lehet, még
nagyobb számban, hogy immár a 2+3
unokatestvérből egy-egy életben
levő, de már 70 év feletti gyerekeinek
gyerekeivel, azaz az unokákkal is bő-

vüljön a résztvevők száma. Mind Marosvásárhelyen éltek, de a sors nagyrészüket elsodorta több száz, majd
onnan több ezer kilométerre. Így az
itthon maradottak mellett Bukarestből, Magyarország több helységéből,
de Kanadából és az Egyesült Államokból is volt hazatérő. Azt az örömöt, azt a hangulatot, ami a késő esti
órában a búcsúzkodáskor, az elváláskor uralkodott az egymást rég nem látott testvérek, unokatestvérek között,
nem lehet leírni. Szép volt, gyerekek,
összetartozásból mindannyian jelesre
vizsgáztunk! Szóljon ez az írásom
ösztönzőleg azoknak is, akik szintén
szétszóródtak a szélrózsa minden irányába. A távolságokat legyőzi a technika, a repülőjáratok, a világháló, és
csak az emberi gyarlóság gátolhatja
meg egy hasonló családi rendezvény, összejövetel, találkozó megtartását.
Szász Károly

Egy családi találkozó
margójára

A rovatban közölt levelek tartalmáért, a tényállítások hitelességéért
a szerzők felelősek. Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket.
A levélírók minden esetben tüntessék fel telefonszámukat és lakcímüket.
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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Bronzérmes a 4x100 méteres férfi gyorsváltó

Bronzérmet nyert a Kozma
Dominik, Németh Nándor, Holoda Péter, Bohus Richárd
összeállítású 4x100 méteres
férfi gyorsváltó az úszó-világbajnokságon a Duna Arénában vasárnap, megszerezve
Magyarország első érmét a
17. vizes vb-n.

A kvartettben Kozma Dominik
első emberként 48.26-ra javította a
délelőtt felállított 48.61 másodperces országos csúcsát, míg a négyes
is új nemzeti rekordot ért el 3:11.99
perccel. A régit (3:13.28 p) az előfutamban úszta a váltó, onnan az
ötödik helyen jutott fináléba.
Hihetetlen hangulatú finálét teremtett a Duna Aréna telt házas közönsége, szinte felrobbant a
létesítmény, amikor már lehetett
érezni, hogy utolsó úszóként Bohus
Richárd képes lehet behozni a stafétát a harmadik helyre. Végül sikerült is megszerezni a harmadik

helyet, a 10 ezer néző pedig hatalmas üdvrivalgásban tört ki.
A számot az amerikaiak nyerték
3:10.06 perccel, a második helyen a
brazil váltó zárt.
„Nagyszerű érzés volt, mindenki
kiadta magából a maximumot, jól
sikerültek a váltások is. Szerintem
ma minden nekünk kedvezett” –
nyilatkozta Kozma Dominik. „Már
az utolsó 25-nél láttuk, hogy ebből
érem lehet, Ricsinek csak haza kellett hoznia a váltót. Ő pedig meg-

tette, amit meg kellett. Ennek az
éremnek a fele legalább a közönségé.”
„Ricsivel nagyon sokat gyakoroltuk a váltásokat, szerencsére jól sikerült, igaz, az időmmel nem igazán
vagyok elégedett” – mondta Holoda
Péter, aki hozzátette, nagyon gyors
a medence, ami azt jelenti, hogy nagyon a víz tetején tudnak mozogni,
igaz, a harmadik-negyedik embernek már elég nagy hullámok között
kell kapaszkodnia.

Eredmények:

férfi 4x100 m gyorsváltó, világbajnok:
Egyesült Államok (Caeleb Dressel, Townley Haas, Blake Pieroni, Nathan Adrian) 3:10.06 perc
2. Brazília (Gabriel Santos, Marcelo Chierighini, Cesar Cielo
Filho, Bruno Fratus) 3:10.34
3. MAGYARORSZÁG (Kozma Dominik, Németh Nándor, Holoda
Péter, Bohus Richárd) 3:11.99 (MTI)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat
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MAGYARORSZÁGRA, Tapolcára, szőlőiskolába MUNKÁSOKAT
keresek 800 Ft-os órabérrel, huzamosabb időre. Szállás biztosítva (főzési lehetőség). Érdeklődni a 00-36-203-206-529-es telefonon. (-I)
REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált 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, 0745-379638. (sz.)

A marosvásárhelyi GUTENBERG KÖNYVESBOLT ELADÓI
állás betöltésére keres munkatársat. Elvárások: jó kommunikációs
készség, kulturált megjelenés és viselkedés, irodalmi tájékozottság,
megbízhatóság. Előnyt jelent, de nem feltétel: kereskedelmi végzettség, könyvesbolti és/vagy kereskedelmi gyakorlat. Amit kínálunk: jó
légkörű, stabil, kulturált munkahely, megbízható munkaadói háttér. A
fényképes önéletrajzokat az info@gutenberg-art.ro e-mail-címre várjuk. (sz.-I)
VARRODA alkalmaz MESTERNŐT, SEGÉDMESTERNŐT és
KÉSZRUHAKÉSZÍTŐT. Tel. 0742-298-872, 0740-592-229.
(19169-I)

KERESKEDELMI CÉG RAKTÁROST, ÁRUKIHORDÓT alkalmaz vonzó fizetéssel. Tel. 0744-707-550. (19171-I)

MAROSVÁSÁRHELYI ÁLLATPATIKÁBA ÁLLATORVOST és
TECHNIKUST alkalmazunk. Előnyök: nyolcórás munkaidő, szabad
hétvége, vonzó, teljesítményalapú bérezés. Az önéletrajzokat az
office@pantheramed.ro e-mail címre várjuk. (2573-I)

ÉPÍTŐIPARI CÉG keres TITKÁRNŐT és TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a
0365/430-151-es faxszámra várjuk. Érdeklődni lehet a 0365/430-150es telefonszámon. (19170-I)
KERTÉPÍTÉSHEZ, KERTKARBANTARTÁSHOZ MUNKATÁRSAKAT keresek. Tel. 0744-645-520. (2457-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG SZAKEMBEREKET alkalmazna. Telefon:
0753-025-603. (19120-I)
PERECSÜTÖDE alkalmaz előnyös feltételekkel tapasztalt PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET két váltásba – délelőtt és délután –, nyolcórás műszakba, vonzó fizetéssel. Tel. 0755-504-516. (19175-I)

Kozma Dominik a férfi 200 méteres gyorsúszás előfutamában a 17. vizes világbajnokságon a Duna Arénában

Kilencedik a magyar női tőrcsapat

A kilencedik helyen végzett a
magyar női tőrcsapat hétfőn a lipcsei vívó-világbajnokságon.
A Kreiss Fanni, Mohamed Aida,
Lupkovics Dóra, Knapek Edina
összeállítású válogatott azután,
hogy egy tussal kikapott a japán
együttestől, a nyolcaddöntő alsó
ágán az első fordulóban nem vívott,
majd simán verte a hongkongiakat,
végül egy találattal jobbnak bizonyult a lengyeleknél. Az első asszó
után az ellenfél vezetett, de az ötödik pár után, Lupkovics 8-2-es győzelmével már a magyaroknál volt

Para-atlétikai vb

az előny (24-22), ami a folytatásban
még nőtt is. A nyolcadik párharc
nem sikerült, de egy tus így is megmaradt a vezetésből, melyet Mohamed Aida a végéig megőrzött.

Eredmények

női tőr, csapat:
nyolcaddöntő:
Japán–Magyarország 44-43
a 9-12. helyért:
Magyarország–Hongkong 45-24
a 9. helyért:
Magyarország–Lengyelország 44-43

Biacsi Bernadett aranyérmes 800
méteren

Biacsi Bernadett új versenycsúccsal aranyérmet szerzett 800 méteres
síkfutásban a Londonban rendezett para-atlétikai világbajnokságon.
A Magyar Paralimpiai Bizottság hétfői tájékoztatása szerint a magyar
csapat így egyegy arany- és
bronzéremmmel
zárta a viadalt,
k o r á b b a n
ugyanis Biacsi
Bernadett ikertestvére, Ilona
1500 méteren
harmadik lett.
A két dobogós
pozíció mellett
egy negyedik,
két hatodik, két
hetedik és egy
nyolcadik hely
volt a válogatott
Forrás: 24.hu mérlege. (MTI)

MTI Fotó Illyés Tibor

REKLÁMGRAFIKAI CÉG nyomtató mellé DESIGNERT alkalmaz. Az önéletrajzokat a marketing@grafomix.ro e-mail-címre küldjék, tel. 0744-775-803. (19178-I)

Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassó Megyei Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
SZÁSZRéGENI ADÓ- éS PéNZüGYI OSZTÁLY
Kényszervégrehajtó iroda

Eladási közlemény

545300 Szászrégen,
Petru Maior utca 33. szám
tel: 0265/512-591,
0265/512-592

Az adóügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelyének (2) bekezdése
értelmében nyilvános árverésen értékesítik az alábbi adósok javait:
– GÖRGéNYSZENTIMREI CONSUMCOOP SZÖVETKEZET, CUI RO 1264779, Görgényszentimre, Hősök
u. 2., Maros megye, végrehajtási dosszié száma: Cooperative_11/41376
– PETRA COQUET KFT., CUI 31717146, Szászrégen, Iskola u. 5., Maros megye, végrehajtási dosszié
száma: SC_P_217/14371
– CONSAN GROUP KFT., CUI RO 22014201, Ratosnya község, Andrenyásza falu 159. szám, Maros
megye, végrehajtási dosszié száma: Ratosnya 78/28760
Az árverésre 2017. augusztus 17-én 11 órától Szászrégenben, a Petru Maior utca 33. szám alatt kerül sor, a
Cooperative_11/41376, az SC_P_217/14371 és a Ratosnya 78/28760 számú végrehajtási dossziék alapján.
A GÖRGéNYSZENTIMREI CONSUMCOOP SZÖVETKEZET eladásra szánt javai:
– kereskedelmi komplexum a hozzá tartozó 960 négyzetméteres területtel, a földszinten élelmiszerbolt, büfé,
illemhely, előtér, cukrászda; az emeleten élelmiszerbolt. Az ingatlan Kásván van, szám nélkül, telekkönyvszáma
50002/Görgényszentimre, kataszterszáma C1, helyrajzi száma 49/1, kikiáltási ár 106.181 lej.
A PETRA COQUET KFT. eladásra szánt javai:
– árukészlet: női táskák, lábbelik, kozmetikumok, harisnyák, pénztárcák, kikiáltási ár 7.190 lej.
– polcok és pultok, kikiáltási ár 977 lej
A CONSAN GROUP KFT. eladásra szánt ingósága:
– Peugeot Boxer haszonjármű, kikiáltási ár 20.954 lej
A kikiáltási árak a becsült érték 75%-át képezik (második árverés), amihez hozzáadódik a héa. A javak
nincsenek megterhelve.
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fent említett javakra, hogy értesítsék erről a
végrehajtót az árverés napja előtt.
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen és időben, és legkésőbb egy
nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át
kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN
RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni, adószám 4322637; az ajánlattevőt képviselő személy
meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi
jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági
igazolvány másolatát, saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy nem közvetítő, ahhoz, hogy a megszabott
helyen és időben részt vehessenek az árverésen.
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior utca 33. szám alatt vagy a
0265/512-592-es telefonszámon.
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2017. július 25.
Zogorean Florin hivatalvezető
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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.
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
ELADÓ lakrész a Köztársaság téren
közös udvaron: 1 szoba, konyha, fürdőszoba, éléskamra, pince, padlás
(manzárdosítható), tornác, garázs,
udvarrész, kertrész. Érdeklődni a
0745-383-739-es telefonszámon.
(sz.-I)
ELADÓ ház Ratosnyán (Jód, Marospart): bútorozott két szoba, konyha,
fürdőszoba, fásszín, teleknagyság:
1.150 m2. Irányár: 20.000 euró. Tel.
0742-224-789. (2588-I)
ELADÓK új matracok 240 lejtől. Tel.
0744-438-594. (18998)
ELADÓK a gyártótól: kerítés- és oszlopfedlapok, kéményelemek, kerítésés falburkolók, virágtartók, támfalelemek, járólapok, szegélykövek, betonzsaluk.
Tel.
0745-600-645.
www.vikingbeton.ro (2403-I)
BÚZAKORPA
eladó
a
koronkai
malomnál: 25 kg/zsák 17,5 lej (0,7
lej/kg). Tel. 0722-356-303, 0722-396107. (2442)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0752-578568. (2517)

A GREEN ÖKOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY MAROSVÁSÁRHELYI
POSZTLICEÁLIS ISKOLÁJÁBA a 2017–2018-as tanévre a
következő szakokra lehet iratkozni:
– általános, gyógyszerész-, laboratóriumi, radiológiai, balneofiziokinetoterápiás és gyógytornászasszisztens, román és magyar
tagozatra.
érdeklődni a 0760-663-942-es telefonszámon lehet, illetve
Marosvásárhelyen, a T. Vladimirescu utca 122. szám alatt, a Dacia
Általános Iskola udvarán. (59987)
FéMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (19009)
TETŐSZIGETELéS
részletre,
garanciával. Tel. 0740-680-648, 0722693-866. (19090)

INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLAT orvosi javallatra: pajzsmirigy-,
mellvizsgálat,
csontsűrűségmérés.
Előjegyzés telefonon: 0740-158-526,
0265/311-771. (2277)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (2134)
VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát,
tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-847346. (2303)
TAKARÍTÁST VÁLLALÓ személyt
keresek hosszú távra (nyárádmentiek előnyben) heti két alkalomra
(kedd és péntek) 8.30-15.30 óra közötti programmal. Elérhetőség: 0758939-213. (2446-I)
KUTAT ásunk és takarítunk. Tel.
0743-597-787. (2566)

KEMéNY tűzifa eladó. Tel. 0740-278920. (2517)

15% KEDVEZMéNNYEL VÁLLALOK: tetőkészítést, bármilyen javítást, ácsmunkát, bádogosmunkát,
cserépforgatást, beltéri javítást. Tel.
0747-871-270, István. (2376-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(2481)

TéVéJAVÍTÁS a kliens lakásán. Kimegyek falura is. Tel. 0740-527-205.
(19174-I)

VASTAG tűzifa eladó. Tel. 0753-590792. (2517)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0749-837290. (2147)
ELADÓ Nyárádmagyaróson 21,5 ár
beltelek. Tel. 0744-760-609. (2606-I)
TŰZIFA
(2616)

TŰZIFA
(2616)

TŰZIFA
(2616)

eladó.

Tel.

0747-594-011.

eladó.

Tel.

0758-959-329.

eladó.

Tel.

0749-556-815.

MINDENFÉLE

KéSZÍTüNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2220)

VÁLLALUNK 15% kedvezménnyel
ácsmunkát, bármilyen tetőkészítést,
belső és külső javítást, szigetelést,
tetőfestést. Tel. 0757-388-134.
(2598-I)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (2610)
VÁLLALUNK
bármilyen
munkát,
ácsmunkát, tetőjavítást, cserépforgatást,
csatornakészítést, tetőfedést Lindabból,
festést,
vakolást,
kerítésjavítást,
fakivágást. Tel. 0731-438-220. (2621)
CéG
10%
KEDVEZMéNNYEL
építkezési munkát vállal: háztetők
készítését (Lindab cserépből) és
javításokat,
bádogosmunkát,
cserépforgatást, bontást, belső-külső
munkálatokat,
kapuk,
kerítések
készítését, szigetelést stb. Tel. 0747634-747. (2644)

MEGEMLÉKEZÉS

Egy pillanat, és mindennek
vége, olyan gyorsan távoztál a
végtelenségbe.
Maradt
a
bánat
és
egy
csendes
sírhalom, szerető szívemben
az örök fájdalom. Könnyes
szemmel
megállok
néma
sírodnál, nem szólsz egy szót
sem, de érzem, hogy hívtál.
Szólítlak, de a néma sír nem
felel, de te a szívemben
örökké létezel.
Fájó szívvel és soha el nem
múló szeretettel emlékezem
szeretett férjemre, a marosszentkirályi BUSI SÁNDORRA, aki két éve örökre itt
hagyott. Szép emlékét őrzöm
egy életen át. Nyugodjál
békében, nem jutsz feledésbe!
Feleséged,
Annuska.
„A halál egy olyan súlyos
veszteség, hogy valójában
sohasem lehet feldolgozni.”
(2571)

Szomorú szívvel emlékezünk
július 25-én a drága jó férjre,
szerető édesapára, rokonra,
apósra, barátra, szomszédra,
KERESZTES GéZÁRA halálának első évfordulóján. Akik
ismerték
és
szerették,
gondoljanak rá kegyelettel.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes!
A
gyászoló család. (2596)

Fájdalommal emlékezünk a jó
férjre, édesapára, nagytatára,
apósra, apatársra, rokonra, a
marossárpataki
id.
KISS
JÁNOSRA
halálának
5.
évfordulóján. Szép emlékét
szívünkben őrizzük. Szerettei.
(2613-I)

ELHALÁLOZÁS
Szomorúan búcsúzunk volt osztálytársunktól,
SZÁSZ TIBITŐL.
Az 1966-ban végzett osztálytársak, valamint szeretett osztályfőnökünk, Bagdi Béla tanár úr.
(2620-I)

Ez a nap az emlékezés napja,
imádkozunk
halkan,
érted
zokogva. Szívedben nem volt
más, csak jóság és szeretet,
munka és küzdelem volt egész
életed. értünk éltél, bennünket
szerettél, mégis búcsú nélkül
örökre elmentél.
Fájó szívvel emlékezünk a
marosszentkirályi
KUTI
PIROSKÁRA
szül.
Szőcs
halálának 2. évfordulóján.
Fájt nézni szenvedésedet, mégis
nehéz volt elengedni téged. Soha
nem szűnik meg lelkünk gyásza
érted, soha nem halványul
szívünkben emléked. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, az élet
üres lett nélküled.
Fájó emlékét őrzi férje, György, két fia és családjuk, valamint
három unokája. (2572)
Szomorú az út, mely a sírodhoz
vezet, nem láthatunk, nem
beszélhetünk
veled.
Virágot
viszünk a néma sírra, de ezzel
nem hozhatunk vissza. Elrabolt
tőlünk
a
kegyetlen
halál,
Budapesten
távozásod,
míg
élünk, örökké fáj. Csak az idő
múlhat, feledni nem lehet, amíg
élünk, szívünkben megmarad az
emléked. Búcsúztál volna, de
erőd nem engedte, csak a beteg
szíved súgta: isten veletek.
Fájó szívvel emlékezünk július 25én az erdőcsinádi születésű
SZABÓ FERENCZ marosvásárhelyi lakosra halálának 20. évfordulóján.
Felesége, két fia, két menye, öt unokája, testvérei, sógornői és
sógora.
Nyugodj békében, drága nagytata! (2526)

Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
édesapa, após, testvér, sógor,
apatárs, rokon, szomszéd és jó
barát,
BŐJTHE LÁSZLÓ
az Imatex volt dolgozója
életének 66. évében július 21-én
türelemmel viselt, hosszú szenvedés után csendesen megpihent. Temetése július 25-én 13
órakor lesz a református temetőben, római katolikus szertartás
szerint.
A gyászoló család. (2602-I)

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzom szeretett bátyámtól,
BŐJTHE LÁSZLÓTÓL
aki örökre itt hagyott. Nyugodj
békében!
Testvére, Márti és sógora,
Sanyi. (2603-I)

Nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető
szíveddel.
De abban reménykedünk, hogy
jó helyre mentél,
Hisz te a jónál is jobbat érdemeltél.
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó feleség,
édesanya, nagymama,
VAS ERZSéBET
szül. Sipos
életének 59. évében csendesen
megpihent. Temetése július 25én, kedden 14 órakor lesz a maroskeresztúri temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Búcsúznak tőle szerettei: férje,
Gyuri, leányai, Tünde és Ildikó,
veje, Zsolt, unokái: Rolland,
Gellért és Danika. (2615-I)

Szívem mély fájdalmával búcsúzom drága jó húgomtól,
VAS ERZSéBETTŐL.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Végtelen szeretetedért,
jóságodért a Jóisten őrizze nyugalmadat.
Szerető nővéred, Margit
és gyermekei. (2615-I)

Megtört szívvel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, rokon, jó szomszéd,
NEMES SÁRA
született JÓZSA SÁRA
életének 85. évében csendesen
eltávozott az élők sorából. Temetése július 27-én, csütörtökön
lesz 14 órától a református temetőben, református szertartás szerint.
Szerettei. (2614-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket fejezzük
ki
kollégánknak,
Novák
Csillának éDESANYJA hirtelen
elhalálozása alkalmából. Az I-es
Fertőzőklinika
munkaközössége. (2611)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak a
szeretett édesapa, KÁRDÁN
FERENCZ elvesztése miatt
érzett fájdalmában.
Volt
szomszéd,
jó
barát
Szakács Géza és családja.
(2608)
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• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• 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
a róm. katolikus temető
területén ,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.
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A híres, jövőbe látó KLARA gyógyító és javasasszony
segíteni tud Önnek abban, hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi
a vállalkozást, elűzi a
szerencsétlenséget, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, meddőség, depresszió, egyéb betegség
esetén, sikert hoz a szerelembe. Minden problémáját
megoldja, az eseteket diszkrécióval kezeli.
Köszönetnyilvánítások: a vásárhelyi Marina köszöni
Klarának, hogy férjét kigyógyította az alkoholizmusból;
Corina Bukarestben kétévi különélés után kibékült
kedvesével; Németországban Klaus ismét feleségével él,
és sikeres üzletember lett; Ferenc Olaszországban kigyógyult a depresszióból, 7
év után megnősült; Constantin Kolozsváron újra a családjával van; Cristian
Nagyváradon összeházasodhatott szerelmével; az amerikai George sikeres
vállalkozás tulajdonosa.
Hívják bizalommal, Klara asszony 100% garanciát vállal munkájáért.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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