
A környezet-
védelmi miniszterrel
tárgyalnak 
a medveügyről 
Graţiela Gavrilescu környezetvédelmi
miniszter a héten fogadja a székely-
földi elöljárókat, Péter Ferencet, a
Maros Megyei Tanács elnökét, Bor-
boly Csabát, a Hargita Megyei Tanács
elnökét és Tamás Sándort, Kovászna
Megye Tanácsának elnökét, hogy a
medveproblémákról tárgyaljanak.
____________4.
Az ország 
legnagyobb 
motorostalálkozója
Szentegyháza beírta magát a hazai
rocktörténelembe. Véglegesen. A jú-
lius másodikán véget ért V. Székely-
földi Jótékonysági Motorostalálkozó és
Rockfesztivál szervezői elérték azt,
amiről álmodtak, amiért öt éve dolgoz-
nak: összehozták az ország legna-
gyobb motorostalálkozóját és
legjelentősebb, csak rockegyütteseket
felvonultató fesztiválját. 
____________5.
Fiatalok össze-
fogását sürgeti 
Balogh József, a gernyeszegi Multi-
prod Impex igazgató-tulajdonosa
2012-től nemcsak építkezéssel foglal-
kozik, hanem közel 200 hektáros gaz-
daságot is irányít. Azt mondja, a mai
romániai gazdasági helyzetben nem
lehet csak egy lábon állni. 
____________6.
Ötszáz kilométer 
a felekezeti 
oktatásért 
Az Erasmus sírját őrző templom előtt
sorakozott a kilenc erdélyi és a hol-
land lelkipásztor, akik a reformáció
svájci emlékhelyeit végiglátogatva,
adományokat gyűjtenek a hat erdélyi
református kollégiumnak. ____________8.

Bundás, tollas kedvenceik társaságában
töltötték a nyári szünidő második hetét,
és közben egymással is összebarátkoz-
tak az első marosvásárhelyi zootábor
résztvevői. 

Az állatkerti kalandokban azok a gyermekek
részesültek, akik a Minden élőlény különleges
kampány keretében meghirdetett pályázatra

mesét és hozzá rajzos illusztrációt küldtek be,
és munkájukat a szervezők a legjobb húsz közé
sorolták.

Hétfőtől péntekig minden reggel a somostetői
sétány szélén, a kőmedvénél gyülekezett a háti-
zsákos csapat. Halmágyi Ildikó biológus, az ál-
latkert mindig mosolygós munkatársa várta a
gyerekeket, akik du. 1 óráig ismerkedtek, ját-
szottak, tanultak a vadaspark fái között.

Az állatkert lakói közül minden napnak más
volt a főszereplője. Első nap a barnamedvékkel,

másnap a macskafélékkel foglalkoztak, a későb-
biekben az elefánt- és zsiráfházban, végül az
emuknál töltötték a délelőtt nagy részét a tábo-
rozók.

Az együttlét az első, ismerkedős nap kivéte-
lével – amikor a gyermekek saját maguk által
összeállított szerződést is aláírtak a zootábori
szabályokról – minden alkalommal vicces tor-
nával kezdődött. A továbbiakban a majomház-
ból nyíló amfiteátrumba vezetett az út, ahol

Bal lábbal előre
Bal lábbal indul az új kormány, bár kényelmes többség-

gel szavazta meg a múlt héten a parlament. A kormányfő
székfoglaló beszédében azt ígérte, felpörgeti az eddig „be-
húzott kézifékkel” araszoló kormánytevékenységet, és fő fel-
adatának a befektetések ösztönzését, a költségvetési
bevételek növelését tekinti.

Persze, ahogy ilyenkor szokás, sok minden elhangzott a
parlamentben és a kereskedelmi televíziók „szakértőitől”
egyaránt. Az ellenzék mindent bírált, tartalmatlan erőde-
monstrációnak nevezte a parlamenti szavazást. Az RMDSZ,
bizalmat szavazva a kormánynak, arra figyelmeztetett, hogy
Romániában sérül a jogállamiság, nem tartják tiszteletben
a hatalmi ágak szétválasztását. Illetve, hogy a törvényhozás
felelőssége a titkosszolgálatok felügyelete, a kormány el-
számoltatása. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy
mintegy gombnyomásra fellángol a magyarellenes hiszté-
ria, amikor az RMDSZ a magyarság érdekeit szolgáló tör-
vényjavaslatokat fogalmaz meg. 

A kormánypárt, ahogy illik, védte a programját. Ebben
sok egyéb mellett az is benne van, hogy egy évvel elhalaszt-
ják a 2018. január 1-re tervezett egyszázalékpontos héa-
csökkentést, emellett – anélkül, hogy részletekbe mennének
– bejelentik, január 1-től bevezetik az úgynevezett szolida-
ritási adót, illetve egy pótadót, amelyet az egészségre káros

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás az 5. oldalon)
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Július 7-étől, péntektől ismét
igazi gyermekbirodalommá válik
a nyárádszentlászlói Pásztortűz
panzió és gyermektábor. A népi
gyermekjátékok, kézműves-fog-
lalkozások, gyermekkoncertek
és felnőtteknek szóló előadások
teszik garantáltan színessé, szó-
rakoztatóvá a második Gézen-
gúzok Gyerekfesztivált. A támo-
gatóknak köszönhetően bővült a
programkínálat: két gyermek-
koncert, 16 kézműves-foglalko-
zás és 28 fajáték várja ebben az
évben a kis gézengúzokat.

A Hétvégére „fogadj örökbe” egy
gyereket! akció után a szervezők idén
is vállalták, hogy támogatják a rászo-
ruló gyermekeket. A II. Gézengúzok
Gyerekfesztiválra a magyarfülpösi
Szivárvány Alapítvány által működte-
tett Szivárvány Ház gyermekeit hívták
meg. Az alapítvány vezetője, Ady Ist-

ván református lelkipásztor örömmel
fogadta a meghívást. A lelkész elmon-
dása szerint a gyerekek nagyon várják
már, hogy ellátogassanak a fesztiválra.
A Combridge vállalkozás segítségével
a Szivárvány Ház 14 gyermekét hat
felnőtt fogja elkísérni a fesztiválra va-
sárnap. A gyerekeket a fesztiválozók is
támogathatják. A lelkipásztor szerint
leginkább tisztálkodási eszközökre és
mosogatószerre van szüksége az ala-
pítványnak, aki adományozni szeretne,
a helyszínen az infósátornál megteheti.

A II. Gézengúzok Gyerekfesztiválra
július 7–9. között kerül sor Nyárád-
szentlászlón. A háromnapos rendez-
vénynek idén is az a célja, hogy
felnőttek, gyerekek egyaránt jól érez-
zék magukat, a család együtt kikapcso-
lódhasson, távol a munkától, a
hétköznapok rohanásától, a mobiltele-
fonok csengetésétől és az internet vir-
tuális világától.

A fesztiválra eddig 750 felnőtt és
700 gyermek regisztrált, a meghirde-
tett 130 sátorhely elkelt, a helyszínen
már nem tudnak több jelentkezőnek
szállást és belépést biztosítani. Aki
csak egy napra menne ki, érdeklődjön,
hogy van-e még hely, hogy elkerüljék
azt a kellemetlen helyzetet, hogy ki-
mennek Nyárádszentlászlóra, és ott
nem tudják beengedni őket. A face-
book.com/gezenguzok Facebook-oldal
folyamatosan frissíteni fogják, ameny-
nyiben visszamondja valaki a részvé-
telt, azonnal meghirdetik a
felszabadult helyeket.

„Nagy öröm volt számunkra tapasz-
talni, hogy idén még több fiatal csalá-
dos vállalkozó, Maros megyei cég
nyújtott segítséget a fesztivál szerve-
zésében. Több mint 40 kisvállalkozást
tudunk a támogatóink sorában, akik
vagy szolgáltatással, termékkel, vagy
pénzzel segítették a rendezvény meg-

valósítását, és kipótolták a
Bethlen Gábor Alaptól és a
Maros Megyei Tanácstól pá-
lyázaton nyert összegeket” –
mondják a szervezők. Hozzá-
tették: jóleső érzés volt, hogy
másodszor sem mondtak
nemet felkérésükre a maros-
vásárhelyi civil szervezetek,
és a kezdeményezés mellé áll-
tak. A fesztivál létrejöttében
oroszlánrészt vállalt négy
társszervező és nyolc partner-
szervezet.

A programról bővebben a
www.gezenguzok.ro webol-
dalon olvashatnak.

A hőségre való tekintettel a törvényi előírásoknak meg-
felelően múlt csütörtök délután elsősegélypontot létesítettek
Nyárádszereda főterén is, a városháza előtt. A sátorban víz-
adagolót, poharakat, székeket helyeztek el, hogy a nap bár-
mely időszakában megpihenhessenek, hűsölhessenek azok,
akiknek szükségük van erre, vagy csak éppen egy pohár
hideg vizet fogyaszthassanak el az arra járók. Bár a napok-
ban a hőmérséklet néhány fokkal csökkent, a sátor felállí-
tásakor 35°C-fokon állt a hőmérő higanyszála. Hasonló
pontokat létesítettek a megye számos részén is, így Csík-
falván az önkormányzati székház földszinti előterében,
Ákosfalván ugyancsak a székházban, a földszinten és az
emeleten egyaránt. Szovátán minden gyógyszertárban, a
fürdőtelepen pedig a turisztikai információs központban
alakítottak ki ivóvíz-adagolós pihenőpontokat.

Egy pohár hideg víz sokat segít a kánikulában 
Fotó: Gligor Róbert László

Ma ULRIK, holnap EMESE
és SAROLTA napja. 
EMESE: régi magyar sze-
mélynév, jelentése: anyácska. 
SAROLTA:  török eredetű,
régi magyar személynévből
ered, jelentése: fehér menyét. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. július 3.

1 EUR 4,5560
1 USD 4,0049

100 HUF 1,4755
1 g ARANY 159,0408

Felvételi a BBTE marosvásárhelyi
tagozatán

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Ne-
veléstudományok Karának marosvásárhelyi tagozata fel-
vételit hirdet az óvodai és elemi oktatás pedagógiája
szakra. Beiratkozni július 12–15. között lehet az egyetem
titkárságán, az írásbeli vizsgára július 18-án délelőtt 9 órá-
tól kerül sor. Az érdeklődő diákoknak az intézet tanárai fel-
készítőt tartanak július 7-én 14 órától a marosvásárhelyi
tagozat székhelyén. Az írásbeli vizsga kritériumairól, a be-
iratkozás és a felvételi menetéről további információkat az
intézet honlapján találhatnak, illetve személyesen a kar tit-
kárságán (Marosvásárhely, Köztársaság tér 38. szám) is
kérhetnek az érdeklődők. A titkárság telefonszáma:
0265/311-665, honlapcím: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/ma-
rosvasarhely/. 

Középiskolákba jelentkeznek
Tegnaptól csütörtökig tölthetik ki a líceumi osztályba való
jelentkezési íveket a nyolcadik osztályt végzett diákok. Az
országos tudásfelmérés (80 százalék) és az 5–8. osztályos
média (20 százalék) alapján kiszámított felvételi jegyek
szerinti számítógépes elosztásra július 12-én, jövő szerdán
kerül sor. Ezt követően 13–17-e között kell beiratkozniuk a
középiskolai osztályok valamelyikébe felvételt nyert diá-
koknak.

Érettségi eredmények szerdán
Az érettségi vizsga ideiglenes, óvások előtti eredményeit jú-
lius 5-én, szerdán hozzák nyilvánosságra. Az óvások utáni
végső eredményeket július 10-én, hétfőn függesztik ki.

Keresztény angol nyelvtábor
A Károlyi Gáspár Alapítvány idén is megszervezi a keresz-
tény angol nyelvtábort, ahova 8–14 év közötti gyermekek
jelentkezését várják. A résztvevőknek a Szentírásból vett
szövegek felhasználásával, angol nyelvtanár vezetésével
nyílik lehetőségük ingyenes intenzív nyelvtanulásra. A
tábor július 17–21. között zajlik az alapítvány marosvásár-
helyi, Zsil utca 7. szám alatti székhelyén. A program min-
dennap 9 órától 14 óráig tart, és a tanítás mellett fakultatív
tevékenységeket is magába foglal. Jelentkezni július 10-
éig lehet. Bővebb tájékoztatást kérni és feliratkozni a 
molnarsandor@gmail.com e-mail-címen, illetve a 0745-
777-673-as telefonszámon lehet.

Jogi tanácsadás
Július 5-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár
Loránd ügyvéd. A júliusi második jogi tanácsadásra egy hét
múlva, 12-én szintén 4 órától kerül sor. Az érdeklődőket
kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és
az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Kirándul a Nagyinet
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja által működ-
tetett Nagyinet program keretében a hét végén, július 7–9.
között háromnapos kirándulást szerveznek nyugdíjasok
számára. A résztvevők 7-én, pénteken Curtea de Argeşig
utaznak, szombaton egyéb látványosságok mellett Romá-
nia legszebb zuhatagát, a Bigéri-vízesést és a Vaskaput is
megtekintik, illetve a programban sétahajózás is szerepel
a Dunán. Vasárnap Zsilvásárhely felé veszik az irányt,
majd az őraljaboldogfalvi Kendeffy-kastélyt látogatják meg
a kirándulók. Bővebb tájékoztatás és feliratkozás a köves-
dombi könyvtárban vagy Illyés Claudia könyvtárosnál a
0748-741-507-es telefonszámon.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

4., kedd
A Nap kel 

5 óra 34 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 18 perckor. 
Az év 185. napja, 

hátravan 180 nap.

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
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IDŐJÁRÁS
Borús égbolt

Hőmérséklet:
max. 250C
min. 110C

Fotó: Gézengúzok Gyerekfesztivál (archív)

Megyei hírek

Elsősegélypont 
Nyárádszeredában is

Bonyhai kastélynap
Július 8-án, szombaton délelőtt 11 órai kezdettel kerül
megrendezésre a bonyhai kastélynap. A programban is-
tentisztelet, játszóház kastélymódra, cserkészprogram,
imaösvény, illetve számos előadás szerepel, fellép Kiss
Gy. László tárogatós, valamint a szászcsávási kórus és
ifjúsági zenekar. Előadók, programszervezők: Szőllősi
Etelka és csapata, Ferkő Andor és a Szifka, Bartos Ká-
roly, Szabó László, dr. Püsök Sarolta, Horváth Levente,
Lukács Margit, Takács Malvin, Borbándi Erika, László
Judit. 

Nyáresti orgonahangversenyek
Július 6-án, csütörtökön 19 órakor kezdődik a Nyáresti
orgonahangversenyek koncertsorozat. Az idei rendez-
vény címe: Hangszerek királynője – az orgona jelenléte
Maros megye kulturális térségében. Az első koncertre
a Kultúrpalota nagytermében kerül sor, Molnár Tünde
orgonaművész Rieger Ottó orgonáján játszik. A követ-
kező orgonakoncertet július 9-én, vasárnap 11.30-kor a
kibédi református templomban tartják, Molnár Tünde
ekkor Bodor Péter hangszerét szólaltatja meg.

Emléktábla-avatás a várban
Az Erdély római kori kutatásában jelentős eredménye-
ket elért régész, Buday Árpád tiszteletére avatnak em-
léktáblát július 5-én, szerdán déli 12 órakor a
marosvásárhelyi várbeli Régészeti és Történelmi Múze-
umban. A Maros Megyei Múzeum vezetősége a tudós
kutató halálának 80. évfordulója alkalmából állít emléket
a várbeli épületben.

Búzásbesenyői falunap
Július 9-én, vasárnap tartják a búzásbesenyői falunapot.
A rendezvénysorozat délelőtt 10.30-kor ünnepi szentmi-
sével és istentisztelettel kezdődik. 11.30-kor a római ka-
tolikus templomban adják át a Pro Búzásbesenyő
elismeréseket, majd 12.15-kor ünnepi műsor kezdődik a
Rátoni János művelődési otthonban. A programból a
koncertek sem hiányoznak, fellép Szőcs Renáta, Nicola,
a Takáts Tamás Blues Band, illetve az Autostop. A falu-
nap a 22.30-kor kezdődő tűzijátékkal zárul.

Foci és gulyás Magyarsároson 
Július 9-én, vasárnap reggel 9 órai kezdettel rendezik
meg a VI. magyarsárosi labdarúgótornát és a hagyomá-
nyos gulyásfőző versenyt. A rendezvényen a környék-
beli települések képviseltetnek. Szervező: a helyi
RMDSZ. 

RENDEZVÉNYEK

Kezdődik a II. Gézengúzok Gyerekfesztivál



Megújították a Himnusz kéziratának letéti szerző-
dését, amelynek értelmében továbbra is az Orszá-
gos Széchényi Könyvtárban (OSZK) marad Kölcsey
Ferenc költeményének kézirata.

Az OSZK sokmilliós gyűjteményében alig kétszáz olyan
okmány található, amely nem a könyvtár tulajdonát képezi.
Ezek közül a legkiemelkedőbb és legértékesebb kézirata, a
Hymnus, a Magyar nép zivataros századaiból című költemény
– fejtette ki Földesi Ferenc, a könyvtár különgyűjteményi
igazgatója a szerződés hétfői aláírásakor.

Felidézte, hogy Kölcsey Ferenc kéziratait és könyvtárát
végrendeletében unokaöccsére, Kölcsey Kálmánra hagyta.
Mivel a fiú ekkor még kiskorú volt, a kéziratok további sor-
sáról édesanyja, Kölcsey Ádámné Szuhányi Josephine gon-
doskodott. A hagyaték a következő évtizedekben több részre
szakadt, kerültek okmányok a Magyar Tudományos Akadé-
mia és a Széchényi Könyvtár tulajdonába, ám az értékes vers-
kéziratok egy kötege, köztük a Hymnus is, a család
tulajdonában maradt. Ez utóbbi sorsáról azonban a 20. század
közepéig semmit sem tudott az irodalomtudomány.

1944 nyarán, a háború pusztításától félve helyezte el letét-
ként Kölcsey oldalági leszármazottja, László Magda a pótol-
hatatlan kéziratot az Országos Széchényi Könyvtárban, ahol
azóta is őrizik.

A családnak kezdettől fogva a legfontosabb szempontja
volt, hogy a kézirat biztonságban és méltó körülmények kö-
zött legyen – emelte ki az örökösök képviseletében Fáy Péter,

László Magda unokája. Hozzátette: ezért döntött úgy a család,
hogy a nemzeti könyvtárban helyezi letétbe a dokumentumot,
amelynek az intézmény azóta is gondos őrzője, illetve évente
egyszer a közönség számára is láthatóvá teszi.

A letéti szerződést határozatlan időre írta alá a két fél.
(MTI)

Több mint a duplájára növelné a spanyol király sógorára
közpénzek elsikkasztása miatt kiszabott, nem jogerős börtön-
büntetést az ügyészség – áll a María Angeles Garridoa ügyész
által jegyzett dokumentumban, amelyet hétfőn küldött a spa-
nyol legfelsőbb bíróságnak.

Inaki Urdangarint februárban a mallorcai bíróság több
mint hatéves szabadságvesztéssel és 12 ezer eurós pénzbír-
sággal sújtotta, mert bizonyítottnak látta, hogy a Nóos nevű
nonprofit alapítvány elnökeként 6,1 millió euró közpénzt sik-
kasztott el üzlettársa segítségével.

Az egykori profi kézilabda-játékos és olimpikon Urdangarin
a felmentő ítélet reményében fellebbezett a döntés ellen. Az

ügyészség szerint viszont szigorúbb büntetést érdemel, a mos-
tani előterjesztésben 14 és fél éves börtön szerepel.

Krisztina hercegnő férje szabadlábon várja a jogerős dön-
tést. 2013 óta Genfben él családjával, de az ítélet óta minden
hónap első napján jelentkeznie kell az illetékes svájci jogha-
tóságnál.

Az ügyben vádlott volt az infánsnő is, akit végül felmentet-
tek a kétrendbeli adócsalás vádja alól.

A 2011-ben kirobbant botránnyal összefüggésben 17 ember
ellen emeltek vádat. A per tavaly több mint 5 hónapon át tar-
tott. Az 51 éves Krisztina hercegnő az első a spanyol királyi
család tagjai közül, aki a vádlottak padjára került. (MTI)

Varsói csúcstalálkozó
A Három Tenger Kezdeményezés varsói csúcstalál-
kozóján vesz részt csütörtökön Klaus Johannis ál-
lamfő. A találkozó meghívottja Donald Trump, az
Amerikai Egyesült Államok elnöke is. A Balti-, az Ad-
riai- és a Fekete-tengerre utaló Három Tenger Kez-
deményezés csúcstalálkozóján tizenkét ország
(Ausztria, Bulgária, Csehország, Észtország, Horvát-
ország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Magyar-
ország, Románia, Szlovákia, Szlovénia) vezetői
vesznek részt. A kezdeményezés célja politikai támo-
gatást nyújtani a három tenger által határolt földrajzi
régió államai közötti együttműködésre olyan terüle-
teken, mint az energia, a szállítás, a távközlés és a
környezetvédelem. (Agerpres)

Bajorországi buszbaleset
Súlyos balesetet szenvedett és teljesen kiégett egy
autóbusz hétfőn Németországban, az A9-es autópá-
lyán, Bajorországban. A rendőrségi adatok szerint 30
ember megsérült, 18 eltűnt, többen meghaltak. A
Nürnberg felé tartó, turistákat szállító autóbusz egy
nyerges vontatónak ütközött, majd kigyulladt. Csak a
váza maradt meg. Az autópályát mindkét irányban le-
zárták, számos mentőautó és mentőhelikopter érke-
zett a helyszínre. A turisták és a sofőrök mind német
állampolgárok és felnőttek. A német rendőrség to-
vábbi részleteket nem közölt, arra hivatkozva, hogy
először a hozzátartozókat kell értesíteni a balesetről.
(MTI)

Engedély nélkül 
a SIPA archívumában

Tudorel Toader igazságügyi miniszter tegnap kijelen-
tette: tudomása van róla, hogy olyan személyek is fel-
keresték a Független Védelmi és Korrupcióellenes
Szolgálat (SIPA) archívumát, akiknek nem volt enge-
délyük az államtitkokat nyilvántartó országos hivatal-
tól (ORNISS). A miniszter azt mondta, listát kért az
ORNISS-tól azoknak a személyeknek a pontos ada-
taival, akik ‘meglátogatták’ a SIPA archívumát, a vá-
laszt a törvény értelmében a kérés benyújtásától
számított harminc napon belül meg kell kapnia. Amint
kézhez kapja, azonnal nyilvánosságra hozza a név-
sort – ígérte Toader. (Agerpres)

Nőtt a vendégéjszakák száma 
Az év első öt hónapjában 5,4 százalékkal nőtt a ven-
dégéjszakák száma a tavalyi azonos időszakhoz
mérten – közölte hétfőn az országos statisztikai inté-
zet. A 3,848 millió (2,934 millió romániai és 914 ezer
külföldi) turista 7,385 millió vendégéjszakát töltött a
kereskedelmi szálláshelyeken. A külföldi turisták
száma 8 százalékkal nőtt a tavalyi első öt hónaphoz
mérten. Főként német, olasz és izraeli turisták láto-
gattak Romániába. (MTI) 
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élelmiszerekre vetnek ki. Ugyanakkor a „méltányosság”
jegyében a jelenlegi társasági adó helyett valamennyi
vállalkozás esetében nem a nyereséget, hanem a bevé-
telt adóznák meg. És persze nem mondanak le a bér- és
nyugdíjemelésekről, valamint a társadalombiztosítási
járulékok csökkentéséről. Az egyéni vállalkozók jöve-
delmi adóját januártól 16 százalékról 10 százalékra
csökkentik, illetve adómentessé teszik a 2000 lej alatti
jövedelmeket.

Az igazi „nagy bírálók”, az Európai Bizottság, a
Nemzetközi Valutaalap, a Költségvetési Tanács és az ál-
lamelnök – finoman fogalmazva – fenntartásokkal fo-
gadták a kormány által vállalt 3%-os államháztartási
hiány fenntarthatóságát. De keményen bírálták a vál-
lalkozói egyesületek is a kormánynak az adórendszer-
módosítását, a minimálbér emelését, a cégek szigorúbb
ellenőrzését célzó terveit, amelyek „nagy nyomást gya-
korolnak majd az üzleti szférára”.

Már csak az új pénzügyminiszternek az adórendszer
módosítására és a magánnyugdíjak államosítására vo-
natkozó nyilatkozata hiányzott, ami újabb válsághullá-
mot váltott ki és pánikhangulatot keltett. 

Az már csak hab a tortán, hogy a megbuktatott mi-
niszterelnök – aki, úgy látszik, nem tud elegánsan ve-
szíteni –, alkotmányossági kifogást emelt a kormánya
bukását eredményező parlamenti szavazás ellen. 

Bal lábbal indult tehát Tudose kormánya is. Vagy
lehet, hogy „kiereszti” a „behúzott” fékeket, és tényleg
változik majd valami?

Bal lábbal előre
(Folytatás az 1. oldalról)

Felháborítónak nevezte és határozottan visszauta-
sította Lubomir Zaorálek cseh külügyminiszter azt
a felvetést, hogy esetleg népszavazást tarthatnának
Csehországnak az Európai Unióból történő kilépé-
séről – jelentették hétfőn a cseh lapok.

„Az EU-ból való kilépés számomra olyan ötlet, mintha a
Marsról jött volna, azzal együtt, hogy számos dologgal az uni-
óban nem értek egyet” – mondta Zaorálek a cseh televízióban.
A külügyminiszter hozzátette: „a cseh polgárok nem ostobák,
látják, milyen következményekkel járt Nagy-Britanniában a
Brexit-népszavazás. Csökkennek a reáljövedelmek, leálltak a
befektetések, növekszik az infláció és az (angol) font értéke
15 százalékot esett. Rossz most ott a hangulat”.

Zaorálek arra reagált, hogy Václav Klaus volt cseh államfő
nemrég kijelentette: eljött az idő, hogy Csehország elkezdje

előkészíteni a kilépést az Európai Unióból. Sőt, a hivatalban
lévő államfő, Milos Zeman is úgy nyilatkozott, hogy támo-
gatna egy ilyen témájú referendumot, bár ő maga az unióban
maradás mellett voksolna.

Zaorálek fogja vezetni a Cseh Szociáldemokrata Párt
(CSSD) kampányát az októberi képviselőházi választások
előtt. Zaorálek előreléptetéséről júniusban döntött a párt, mi-
után Bohuslav Sobotka kormányfő a CSSD egyre csökkenő
népszerűsége miatt lemondott pártelnöki tisztségéről és a vá-
lasztási kampány politikai vezetéséről.

A legfrissebb közvélemény-kutatás szerint a CSSD csak a
negyedik helyen végezne a szavazatok 10 százalékával. A kö-
zelgő választások legnagyobb favoritja az Andrej Babis mul-
timilliárdos által vezetett ANO mozgalom, amelynek
népszerűsége tartósan 30 százalék felett mozog. (MTI)

Visszautasítja a cseh külügyminiszter 
a népszavazás gondolatát az uniós kilépésről

Ország – világ

Fáy Péter és Földesi Ferenc Kölcsey Ferenc költeménye, a Hymnus, a Ma-
gyar nép zivataros századaiból kézirata letéti szerződésének ünnepélyes
megújításán (Fotó: Balogh Zoltán/MTI)

Növelné a spanyol király sógorának börtönbüntetését 
az ügyészség

Újabb vizsgálatot kezdeményezett Tudorel Toader
igazságügyi miniszter hétfőn az ügyészségi vezetők
„menedzseri tevékenységének” kiértékelésére, mi-
után két hete a korrupcióellenes ügyészség (DNA)
főnökét, Laura Codruţa Kövesit lejárató hangfelvé-
teleket tett közzé a kormányon lévő Szociáldemok-
rata Párthoz (PSD) közel álló Romania TV
hírtelevízió.

Miután saját hatáskörben végzett korábbi vizsgálata nyo-
mán márciusban Toader arra a következtetésre jutott, hogy
„nem időszerű” az ügyészségi vezetők elmozdítása, most a –
bírák és ügyészek szakmai testületeként működő – Legfelsőbb
Bírói Tanács igazságszolgáltatási felügyeletétől kért „szak-
mai” értékelést.

A tisztségében frissen megerősített Tudorel Toader igazság-
ügyi miniszter kérésének eleget téve az igazságszolgáltatási
felügyelet hétfőn bejelentette: megkezdte a vizsgálatot mind
a DNA, mind a legfőbb ügyészség „vezetői hatékonyságának”
ellenőrzése érdekében.

Toader szerint a vizsgálat nem sérti az igazságszolgáltatás
függetlenségét, az eljáró ügyész döntéseit senki sem kérdője-
lezheti meg egy-egy konkrét esetben, de fontos, hogy az igaz-
ságszolgáltatás ne legyen „szelektív”, ezért megnézik, hogy a
feljelentések sorrendjében indultak-e a bűnvádi vizsgálatok
az egyes ügyekben.

A miniszter szerint örvendetes a DNA „eredményessége”,
ami a korrupcióért bíróság elé állított és elítélt vádlottak nagy
számát illeti, de „cseppet sem vet jó fényt” az igazságszolgál-
tatásra, az érintettek számára pedig egyenesen „tragédia”,
hogy egyre több embert igazságtalanul hurcolnak meg.

A sajtó szerint – a túlkapásokkal és titkosszolgálati kötődé-
sekkel vádolt – Kövesi aligha éli túl a DNA élén a leváltására
irányuló újabb támadást. Eddig ugyanis főleg a DNA által
meghurcolt politikustársadalom – elsősorban a szociálliberális
kormányszövetség és Traian Băsescu volt államfő – támadta,
most azonban egy belső lázadás jeleit mutatja az, hogy a ki-
szivárogtatott hangfelvétel a DNA egy munkaértekezletén ké-
szült. A hangfelvételeken a beosztottai teljesítményével
elégedetlen Kövesi hatékonyabb munkát és több „fontos”
ügyet követel a DNA ügyészeitől, azt fejtegeti, hogy legalább
egy újabb miniszter lebuktatására vagy más fontos ügyre van
szükség ahhoz, hogy azok, akik nyilvánosan támadják a
DNA-t, ne „másszanak rá” a vádhatóságra. Az egyik hangfel-
vételen Kövesi – az azóta leváltott Sorin Grindeanura utalva
– kijelenti: azt szeretné, ha a DNA „eljutna a miniszterelnö-
kig” egy gyanús ingatlan-visszaszolgáltatási ügyben.

Kövesi nem tagadta, hogy az ő hangja hallatszik a felvéte-
len, de azt állította, hogy a felvételt megvágták és szavai közé
olyan kifejezéseket „ékeltek be” utólag, amelyek teljesen ki-
forgatják mondandója értelmét. (MTI)

Újabb vizsgálat 
az ügyészségi vezetők munkájával kapcsolatban

Megújították a Himnusz kéziratának letéti szerződését



Persze, így is lehet mondani:
„Nem időszerű az RMDSZ kor-
mányra lépése” – olvasom a szalag-
hírben Porcsalmi Bálint ügyvezető
elnöktől. A javíthatatlan naivak haj-
lamosak ezt mindjárt úgy értel-
mezni, hogy érdekvédőink nem
kívánnak élni a lehetőséggel. Ezzel
szemben az alig tájékozottaktól fel-
fele mindenki tudja, hogy a kutya
sem ajánlotta a kormányra lépést.

Amúgy természetesen minden
rendben lévőnek látszik. A minapi
nacionalista dühkitörés elcsitult,
újra hallani illetékesnek látszó irá-
nyokból egyetértő, megértő, akár
biztatásnak is gondolható bólogatá-
sokról, amivel alkalmasnak tűnő
pillanatig jól meg lehet lenni. Ezek-
kel azonban, ha megalapozottak is,
óvatosan bánnék, hiszen kritikus-
nak mondható esztendő áll előttünk.
Nagy a készülődés, érthető, hogy a
Nagy Centenáriumot emlékezetessé
kívánják tenni. Aligha azzal, hogy
kedvezmények sorával kívánnának
nekünk „kedveskedni”. Ez is lehet
egyik magyarázata az RMDSZ tak-
tikai hibájára elszabadult magyarel-
lenes „replikának”. Ugyanakkor
megkísérelhetik a centenáriumot az
RMDSZ „integrálásával” megkoro-
názni. Azaz, kormányra léptetéssel
megkötni kezét-lábát, elvárni, hogy
ne a maga módján, a magyarság ér-
dekeivel összhangban emlékezzen,
például a „Gyulafehérvári kiált-

ványra” s az azóta történtekre,
hanem, mondjuk, szelíd partneri be-
letörődéssel. 

Öreg hiba lenne ebbe a csapdába
besétálni, akármivel is legyen az út
„kikövezve”. Van és lesz amire
visszatekinteni, hiszen napjaink is
bőven kínálják a kisebbségi jogok
terén érvényesített stratégia (áltatás-
altatás-kijátszás), és a „végrehaj-
tási” taktikák egész példatárát. Az
összegezés megmaradásunk érde-
kében amúgy is indokolt, sőt, szük-
ségszerű. Tudnunk kell, hol tartunk.
A velünk szemben alkalmazott
„húzd meg–ereszd meg” politika
szerintem nem folytatható. Abból
csak vesztesen lehet kikerülni, majd
újra megkísérelni visszakapasz-
kodni oda, ahol kissé nagyobb a
mozgástér, mint a „nem hátrálunk
meg” falhoz szorított állapotában.

Pillanatnyilag ez szinte lehetetlen-
nek látszik, hiszen az önvizsgálatra
való készségnek a leghalványabb
jelei sem fedezhetők fel. Elképesztő,
de a mostani helyzet fő jellemzője,
hogy egyetlen politikus sincs a szer-
vezet felső régióiban, aki a kormány-
váltás bonyodalmai során elkövetett
hibákat nyilvánosan legalább szóba
merné hozni. Akár „eseti” önkritika
formájában… Az egység azonban
töretlen! Töretlen? A kérdőjel
eszembe juttatja az „egységben az
erő” helyett mostanság fel-feltűnő
felismerést: „Egységben az erőszak,
kétségben az erő”. Amitől már csak
félgondolatnyira ha van Descartes

intelemnek is beillő, örökbecsű mon-
dása: „Kételkedem, tehát gondolko-
dom…”.

Bizonyos tekintetben az elma-
rasztalás mellett a megértés is kijár.
Ezzel azonban szűkkeblűen bánik a
szavazótábor. A fokozott elvárásai-
val kikényszerített makacs bizonyí-
tási kényszer szüli olykor a hibás
döntéseket, a tényleges lehetősé-

gektől való elrugaszkodást. Ennek
egyetlen ellenszere a politikai böl-
csesség lehetne, amit azonban a
szervezeten belüli szabad véle-
ménynyilvánítás nélkül lehetetlen
„előállítani”. 

A megértés természetesen nem
felmentés. Vannak, akik néznek, de
nem látnak. Hitem szerint ezt a di-
optriadeficitet kellene mindenek-
előtt rendbe tenni. Indokolhatja ezt,
hogy 2018 a jogok tekintetében
szűk esztendőnek ígérkezik, a szük-
ségesnél rövidebbre szabhatják a ta-
karót. Engedményekre várni hiú
ábránd. Nem tudható, hogy fest
majd a román centenáriumi mérleg,
de az „Aici nu se trece” merev be-
idegződéseit aligha váltja fel hirte-
lejében az eddig sosem volt
kölcsönös bizalom megalapozásá-
nak őszinte szándéka. Ehelyett a
nemzetállami eszme bűvölete táp-
lálja folyamatosan a látszatteremtés-
sel álcázott asszimiláció mindegyre

újjáéledő reflexeit a jogos igényeink
ellehetetlenítésében. 

Áltatásunk friss példája az anya-
nyelvhasználattal kapcsolatos „vív-
mány” az egészségügyben és
szociális intézményekben. Ezzel
nem az alkalmazhatatlansága a fő
baj, hanem például az, hogy 5 ezer
főnél húzza meg az érvényesség
alsó határát. Tehát, kissé nyersen
szólva, ahol ennél kevesebb magyar
él, választhatnak: (1) dögöljenek
meg, ha nem tudják megértetni ma-
gukat az orvosokkal; (2) fogadjanak
saját költségen tolmácsot… Az már
csak „járulékos”, de mégsem mel-
lékes következmény, hogy az új
szabályozás felmenti az orvosokat a
hippokratészi eskü betartása alól,
miszerint feltételek nélkül köteles-
ségük segíteni a rászorulókon! Ám
mit ér az erkölcsi lényegétől álságos
módon megfosztott orvoslás?
Egyébként a szóban forgó, alkot-
mánybírósági döntéssel is „megerő-
sített” (!) „jog” volt Dragnea
„ajándéka” az RMDSZ májusban
tartott kongresszusára, mert egyéb-
ről amúgy sem lett volna amiről be-
számoljanak…

A látszatok sok-sok példáját em-
legethetnénk fel, de beérem ennyi-
vel, mert fontosabb belegondolni,
hogy milyen módon lehetne ré-
szünkről ellehetetleníteni kijátszá-
sunknak ezt az immár rutinos
gyakorlatát. Az áltatások mellett az
altatásunk bevett eszköze a magyar
nemzetiségűek kinevezése a legkü-
lönbözőbb intézményekbe. Első pil-
lantásra minden rendben lévőnek
látszik, hiszen bizonyítja, hogy csak

vagyunk VALAKIK, s meg is be-
csülnek. Egy apró mozzanat azon-
ban hiányzik a „képletből”: nem
találom ugyanis azt a kitételt, hogy
a kinevezettek nem kerülhetők sem
meg, sem ki olyan helyzetekben,
amikor az adott intézményekben ki-
sebbségekkel kapcsolatos kérdések
merülnek fel. Amíg egy ilyen felté-
tel hiányzik, addig miniszterek, pre-
fektusok, tanfelügyelőségek vezetői
semmibe vehetik a magyar kineve-
zetteket, holott… S a joggyakorlás
tényleges lehetősége helyett a ha-
talmi gesztus egyszerű állásközve-
títéssé válik! Hallottunk arról, hogy
iskolaügyekben késedelem nélkül
megnyilatkozzon nálunk a főtanfel-
ügyelő-helyettes? Az utcanévtáb-
lákról rendelkező kormány-
megbízotti önkényeskedés során
pedig a magyar alprefektus? Így a
szóban forgók élvezhetik az elért hi-
vatali beosztással járó előnyöket
minden kötelezettség nélkül. Ennek
a különös, de elterjedt „felelőtlen-
ségnek” egyetlen ellenszere van: az
RMDSZ kötelezővé teheti szá-
mukra a lemondást, ha a kisebbségi
ügyekben az intézményvezetők
mellőzik őket. Matt, egy lépésben!

Ehhez az sem feltétlenül követel-
mény, hogy az RMDSZ támogatá-
sát élvező partner elfogadja, elég,
ha tudomásul veszi. S még annak is
elejét vehetik, hogy a politikai kine-
vezetteket, megfelelő eszközökkel,
eltéríthessék az érdekképviselet
egyenes útjáról. Az aprónak tűnő,
mégis hatásos taktikai fordulatra
akár stratégia is építhető a jövőre
nézve… 

Graţiela Gavrilescu környezetvédelmi
miniszter a héten fogadja a székelyföldi
elöljárókat, Péter Ferencet, a Maros Me-
gyei Tanács elnökét, Borboly Csabát, a
Hargita Megyei Tanács elnökét és
Tamás Sándort, Kovászna Megye Taná-
csának elnökét, hogy a medveproblé-
mákról tárgyaljanak – tájékoztatta
lapunkat a Maros Megyei Tanács sajtó-
irodája. 

A találkozóra szerdán 12 órakor kerül sor a
Környezetvédelmi Minisztériumban, ennek ke-
retében a kilövési tilalom feloldásáról, a vadká-
rok megtérítéséről, illetve a vadászati kvóták és
a sürgősségi intervenciós kvóta megszabásáról
fognak egyeztetni. 

„Örvendek annak, hogy a miniszter is megér-
tette, medveügyben sürgősségi lépésekre van
szükség. A jelenlegi állapot tarthatatlan, véde-
nünk kell az állatokat, de az embereket is, meg
kell találnunk azt a megoldást, amely egyensúlyt

teremt. Elfogadhatatlan, hogy egyes települések
lakói állandó veszélyben és rettegésben élnek.
A településekre rendszeresen bejáró egyedeket
el kell távolítani” – nyilatkozta Péter Ferenc, a
Maros Megyei Tanács elnöke.

Maros, Hargita, Kovászna és Brassó megyék
önkormányzatainak vezetői korábban több alka-
lommal is levélben kérték a Környezetvédelmi
Minisztériumot, hogy találjon megoldást a je-
lenlegi helyzetre. Az elmúlt héten a Maros és
Hargita megyei prefektusok is csatlakoztak a ké-
réshez, és a megyei tanácsokkal közös levélben
kérték a probléma mielőbbi megoldását. 

A héten figyelemfelkeltő akcióra is sor kerül
Bukarestben. A medveügyben érintett települé-
sek lakói, illetve az önkormányzatok, közbirto-
kosságok, a vadásztársaságok és gazda-
szervezetek képviselői július 5-én a Környezet-
védelmi Minisztérium székháza előtt fognak fel-
vonulni – áll a közleményben. 

A Maros Megyei Fogyasztóvédelmi
Felügyelőség székhelyén félévi be-
számolót tartottak, amelynek ke-
retében bemutatták azt a két
marosvásárhelyi diákot is, akik az
országos felügyelőség által szer-
vezett fogyasztóvédelmi verseny
regionális szakaszán első helye-
zettek lettek.

Az országos fogyasztóvédelmi hivatal
által XV. alkalommal szervezett regioná-
lis verseny, amely a Válassz, jogod van
hozzá! címet viseli, az online felületen
zajló kereskedelem témakörét járta körül.
A X. osztályos Pârvu Alexandrát, a Gaz-
dasági Kollégium és Silviu Pogăceant, a
Gh. Marinescu Líceum XI.-es diákját
mutatták be. Az országos megméretésen
első helyezést elért diákok felkészítő ta-
náraikkal együtt mutatkoztak be a sajtó
képviselőinek és meséltek arról a ver-
senyről, amely az online felületen vásár-
lók jogait és a vásárlói felelősség
témakörét ölelte fel. Az online megrende-
lések kapcsán a felügyelőség képviselője
hangsúlyozta, hogy az online felületen
hirdetőknek kötelességük a hirdetés mel-
lett jól látható helyen feltüntetni a fo-
gyasztóvédelmi felügyelőség internetes
elérhetőségét is. 

Marcela Achim főfelügyelő-helyettes
félévi értékelőjében elmondta, a fogyasz-
tói bejelentések mellett az intézmény el-
lenőrei az országos tematikus

ellenőrzéseken is részt vettek. Amint ki-
fejtette, az ellenőrzések során a problé-
mamegoldási hatékonyságuk nyolcvan
százalék körüli. Az elmúlt hat hónapban
a felügyelőség tíz ellenőre több mint két-
ezer akcióban vett részt, melyek közül
967 fogyasztói bejelentés volt, ebből 198-
at megoldás végett a szolgáltatókhoz – te-
lefontársaság, turisztikai szolgáltatás,
élelmiszer- és nem élelmiszertermékek
forgalmazói, állásközvetítők – továbbí-
tottak. 

Május 8–15. között a játékforgalmazó-
kat, a gyerekjátékok biztonságos haszná-
latát ellenőrizték. A román nyelvű
feliratozás hiánya, a korosztálynak meg-
felelő társasjátékok apró méretű játékfi-
guráI, illetve a megtévesztő árcímkézés
miatt is büntettek. A 20 forgalmazó közül
15 esetben állapítottak meg kihágást, 12
bírságot róttak ki és 3.550 lej értékben
vontak ki forgalomból játékokat. Június
12–23. között az ásványvizek felcímké-
zését, a megfelelő árcímke meglétét,
annak láthatóságát ellenőrizték, valamint
azt, hogy a forgalmazó által előírt helyi-
ségben tárolják-e az ásványvizes palac-
kokat. Május 22. – június 2. között a
kenyérgyártókat és forgalmazókat, vala-
mint a péktermékek minőségi összetételét
ellenőrizték. Amint a felügyelő-helyettes
hangsúlyozta, a lejárt szavatosságú zsem-
lemorzsa vagy liszt mellett az is bírságot
vont maga után, ha a szezámmagos pék-
sütemények esetében a szezámmag aller-
gén jellegét nem tüntették fel a
termékeken. 

Fotó: Nagy Tibor

Szer Pálosy Piroska
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A környezetvédelmi miniszterrel tárgyalnak 
a medveügyről 

A bűnvádi nyomozás elindult 
Dorin Florea és Valentin Bretfelean ellen
A március tizedikei Székely Szabadság Napját

bejelentő Siculitas Egyesület tájékoztatást kapott
a Korrupcióellenes Ügyészség Igazgatóságától,
hogy a hatóság megkezdte a nyomozást az egye-
sület által benyújtott bűnvádi panasz ügyében. 

Az egyesület ez év márciusában két panasszal
fordult a hatósághoz: Dorin Florea, Marosvásár-
hely polgármestere és Valentin-Constantin Bret-
felean, a helyi rendőrség igazgatója ellen
hatalmi visszaélésért. Ez év március tizedikét
megelőzően a polgármesteri hivatal egy olyan
közleményt adott ki, amellyel megpróbálta a tör-
vényesen bejelentett marosvásárhelyi felvonu-
lást megakadályozni, semmibe véve a
gyülekezési jogról szóló törvény előírásait, sem-
mibe véve a Maros Megyei Törvényszék 2016.
január 8-án meghozott döntését. 

Másrészt az egyesület panasszal élt a 2018-ra
bejelentett tüntetés törvénytelen betiltása miatt is.
2017. március 16-án, a láttamozó bizottság ülésén
Valentin-Constantin Bretfelean mint a polgármes-
ter képviselője azzal az indokkal próbálta meg-
akadályozni a 2018-ra bejelentett felvonulást,
hogy a menet útvonala a Szentgyörgy (Revolu-
ţiei) utcai kórház előtt halad el, és kórházak előtt
a törvény tiltja a nyilvános rendezvények meg-
tartását. Ezzel szemben a szervezők nem egy ren-
dezvény megtartását tervezik a kórház előtt,
hanem a továbbhaladást a város egyik legforgal-

masabb autóútján. Ezen túlmenően, a tiltás indok-
lása mellőzi azt a tényt is, hogy ez a kórház nem
szerepel a marosvásárhelyi tanács azon határoza-
tában, amely felsorolja azokat a helyszíneket,
ahol nem lehet nyilvános rendezvényt tartani.
Dorin Florea polgármester, megerősítve a helyi
rendőrség igazgatójának álláspontját, és ezáltal
megtiltva a felvonulás megtartását, azt közölte,
hogy csak 10 ember mehet el a Székely vértanúk
emlékművétől a prefektusi hivatalig. A polgár-
mester 2017. március 23-án meghozott döntésé-
vel ismételten túllépte a betiltásra vonatkozó 48
órás, törvényben megszabott határidőt. 

Úgy értékeljük, a polgármesteri hivatal mind-
két intézkedése törvénysértő, az állampolgárok
gyülekezési jogát próbálja korlátozni, és egyér-
telműen hatalommal való visszaélésnek minő-
sül. A közvélemény tudomására hozzuk, hogy
készülünk 2018-ban is a Székely Szabadság
Napjának megtartására, a bűnvádi feljelentéssel
pedig nem azért éltünk, hogy valamilyen „jóvá-
hagyást” próbáljunk kieszközölni a hatóságoktól
– hiszen a nyilvános rendezvények megtartásá-
hoz és megszervezéséhez ilyen jóváhagyás nem
kell –, hanem azért, hogy törvényes eszközökkel
vessünk véget a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal folyamatos és törvénysértő jogkorlátozó
próbálkozásainak. 

A Székely Nemzeti Tanács sajtószolgálata

Meddig ér a takaró?
Makkai János

A fogyasztóvédelmi felügyelőség félévi mérlege
A minőségi termékért, szolgáltatásért 



vetítés és játékos kvíz következett,
egyebek mellett állatok lábnyomát
kellett felismerni. Szintén itt készül-
tek az állati finomságok, a barna-
medvéknek például lekváros toboz.
A csemegét azon nyomban meg is
kapták a vadasparki lakók. Az iz-
galmas pillanatok egyikében Hella
és Tánya otthonában jártak, és igazi
elefántfürdetést nézhettek végig a
táborozók. Közben számos játékra
is sor került a szabadban, bekötött
szemmel puzzle-t raktak, memória-
kártyákat párosítottak, farönkből
készült elefántlábon jártak, pillepa-
lackkal kugliztak, végül kincset is
kerestek a gyerekek, és elindult a
titkos barátságjáték is, amelynek
kezdetén a résztvevők kihúzták
egyik társuk nevét, akit aztán a
tábor utolsó napján apró – legalább
részben saját készítésű – ajándékkal
leptek meg. 

Az öt délelőtt során fontos szerep
jutott a csapatmunkának, így szület-

tek azok a mesék, versek is, ame-
lyeket a táborzáró családi napon,
szombat délelőtt szüleiknek, testvé-
reiknek felolvastak a gyerekek. X-
Faktor-nyertes hiúzról, egy Mikulás
nevű lusta jaguárról, tigrisálomról
és Fakanálról, az oroszlánról hang-
zottak el az előre megadott szavak
alapján született vidám történetek,
a versek központi szereplője pedig
az elefánt volt. Két felolvasás kö-
zött a tábori képek egy részét tekint-
hették meg a családok, akik ez
alkalommal a csemegekészítő fel-
adatokba is beszállhattak. A páviá-
noknak magvakkal, kukorica-
pehellyel töltöttek meg pillepalac-
kokat, a kecskéknek zöld ágakból
lett lakoma, a szárazföldi teknősök
számára hengerekbe kellett fűszála-
kat fűzni, a tigrisek otthonába pedig
fűszerekkel illatosított kartontáblák
kerültek.

A közös, nagy állatkerti séta után
oklevelet vehettek át a táborozók,
majd még egyszer, utoljára nagy

kört formáltak, hogy elkezdődhes-
sen mindannyiuk kedvence, a gyor-
saságot, koncentrációs képességet
fejlesztő „puffos” játék. 

A különleges együttlét véget ért,
a gyerekek azonban bizonyára min-

dig emlékezni fognak Vackorra, a
barnamedvére és társaira, Lizire, a
legbátrabb tigrisre, a rengeteg já-
tékra, közös munkára. Legfőképpen
pedig arra a nyugalomra, vidám-
ságra, amely Halmágyi Ildikónak

köszönhetően a tábor minden pilla-
natát átjárta. A búcsú nem volt vég-
leges, október 4-én, az állatok
világnapján ugyanis visszavárják a
vadaspark fái közé Marosvásárhely
első zootáborozóit.

Szentegyháza beírta magát a hazai
rocktörténelembe. Véglegesen. A jú-
lius másodikán véget ért V. Székely-
földi Jótékonysági Motorostalálkozó
és Rockfesztivál szervezői elérték azt,
amiről álmodtak, amiért öt éve dol-
goznak: összehozták az ország legna-
gyobb motorostalálkozóját és
legjelentősebb, csak rockegyüttese-
ket felvonultató fesztiválját. 

Mindez azért sikerült, amiért akár nem is
sikerülhetett volna: az öt szervező motoros-
klub – a marosvásárhelyi Auld Cut MC, a
kézdivásárhelyi Flagellum Dei MC, a szé-
kelyudvarhelyi Independent Eagles MC, a
kászoni KMB Motors MC és a csíkszeredai
Rebel Wolves MC – tagsága együttes erővel,
egy célért, igen hatékonyan működött, annak
ellenére vagy éppen azért, mert a tagság nem
ebből él. A közös bulit nem hivatásos szerve-
zőstáb hozta létre, hanem olyan emberek,
akiknek lételeme, életmódja a motorozás, a
klubozás és minden, ami azzal jár: a fegye-
lem, a hierarchia, a precizitás, a jókedv. És
ebben az évben a Fennvaló is melletük állt,
megkímélte őket az eddigi esőtől, ami csak
szombat este érte el a tábort, és akkor sem
tartott sokáig.

A Szentegyháza Gyöngye termálstrandon
csütörtök délben elkezdődött az élet, dél-
utánra már tömött sorokban érkeztek a moto-
ros és nem motoros látogatók, megtelt a
sörterasz és a sörsátorsor, egymást rég nem
látott ismerősök borultak egymás nyakába,
majd a termálvizes medencébe, este pedig el-
kezdődött a koncertek sorozata. Az idei fő-
bandák közül sorrendben elsőként (az
előzenekarként játszó L.S.D. és Background
után) az Ossian lépett a találkozó nagyszín-
padára, és mindenki meglepetésére, a még

tartó munkahét ellenére akkora tömeg vette
birtokba a színpad előtti teret, amely még
szombat este is bármelyik találkozón önma-
gáért beszélt volna. A hatalmas lélekszámú
közönség megtöltötte a tábor teljes bulirészét,
az Ossian pedig ezúttal is ráérzett a parti
ízére: a régi és újabb rockhimnuszokat végig
tomboló publikum előtt nyomták le a reper-
toárt, olyannyira, hogy az őket követő, kis-
színpadi Crisis Band koncertje
hajnalhasadtakor ért véget. Egyszerűen senki
sem akart hazamenni. És mindez akkor válik
igazán érdekessé, ha eláruljuk: csütörtök este
2500 ember tisztelte meg jelenlétével a ren-
dezvényt!

A fergeteges jókedv és fesztiválhangulat
továbbra is meghatározta a 2017-es szentegy-
házi motorostalálkozót. Pénteken délután 5
órakor a hagyomány szerint két helyszínről –
Székelyudvarhelyről és Csíkszeredából – in-
dult a felvonulás. A két menetoszlop a buli
főkapujánál találkozott, innen együtt vonul-
tak be a fesztivál területére. Mi az utóbbi mo-
torsorhoz csatlakoztunk, amelynek méretéről
csak annyit, hogy amikor a felvezető eltűnt a

szemünk elől Tolvajos-tető első kanyarjában,
a menet vége még Csíkszeredában várta az
indulást. A péntek esti fellépők – a Heartkil-
ler, a Road és a Kowalsky meg a Vega – ismét
hatalmas tömeget vonzottak, amely ezúttal

sem kívánt nyugovóra térni: a kisszínpadon
a Full Screen csapott a húrok közé, és a ko-
rábban kelő kávézók még elkapták a buli
végét. 

Szombaton rövid déli motorostúra várta az
érdeklődőket, kora délután pedig ismét fel-
hangzott a zene, de ezúttal nem a két színpad
valamelyikéről: a The Crazy Plumbers 
rockabilly-zenekar a fesztiválhídfőnél zendí-
tett rá, és az utcazenekoncert ez évben is
nagyszerű hangulatot teremtett, melyet csak
tovább fokozott a különböző, poénosabbnál
poénosabb és hülyébbnél hülyébb vetélkedők
sorozata, amelyeket ismét Szittya, a Flagel-
lum Dei MC elnöke konferált. És miután
mindenki vörösre könnyezte a szemét, elkez-
dődött az esti parti – a nagyszínpadon a szé-
kelyudvarhelyi Shadows nyitotta meg. A
szervezők igyekeztek és igyekeznek (leg-
alább) háromgenerációsra alakítani a kínála-
tot, azaz olyan együtteseket hívni, akikért az

unokák és nagyapák is eljönnek, és ez ebben
az évben sem történt másként: szombat este
a magyar rocktörténelem két legendája, a
Karthago és az idén a negyvenkettedik (!)
évét ünneplő Piramis volt a fesztivál főban-
dája. És annak ellenére, hogy szombat este
végül megérkezett az eső, amely a közönség
számottevő részét a sörsátrak alá űzte, nem
csalódtunk sem a fellépőkben, sem a publi-
kumban. A zuhogó égi áldásban amolyan 
woodstocki stílű buli kerekedett, a távoli
mennydörgés és villámlás pedig tovább fo-
kozta az olyan dalok mindmáig tartó hatását,
mint a Szállj fel magasra vagy a Requiem. 

A nagyszínpadi koncertek után az Inogsz
zenekar zárta a bulit és a fesztivált. Kisszín-
padi fellépésük és nagyszerű repertoárjuk fel-
szabadult, boldog és tomboló partit
eredményezett, amelyen a közönség még
utoljára kibulizta magát, a szervezők pedig
végre hátradőlhettek: az egyévnyi munka
véget ért, minden rendben volt, nem történt
senkivel semmi baj, a szervezés precíz volt,
a színpad és a fények nagyszerűek voltak, a
hangosítás és kivetítés nemkülönben, az ek-
kora tömegnek kissé már szűknek bizonyuló
logisztikán pedig a jövőben javítanak.
Mindez, kiegészülve a napközbeni lehetősé-
gekkel – a strandolással, kirándulással, a gye-
reksarokkal, a játszótérrel, a Transylvanian
Choppers rodeobikájával, építettautó- és 
-motorkiállításával, a tombolahúzással (ame-
lyen ezúttal egy fiatal, partiumi hölgy nyerte
meg a 600-as Honda CBR sportmotort), a
számtalan ismerőssel folytatott beszélgeté-
sekkel – meghatározta a csütörtöktől vasár-
napig tartó buli hangulatát. Amely idén is
fergeteges volt. A jókedv pedig ismét jó célt
szolgál: az idei adománnyal egy súlyosan
beteg marosvásárhelyi kisfiún segítenek a
szervezők, akik köszönik mindenki részvéte-
lét. Mert akik ott voltak, immár elmondhatják
magukról: az országban valaha is szervezett
legnagyobb motorostalálkozón vehettek
részt, olyan bulin, amely még az eddigi szent-
egyházi partikra is rátromfolt. Köszönjük,
hogy együtt lehettünk – több mint 8500-an.
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Fotó: Szlukovinyi Tomi

Fotó: Fazakas Levente

Szentegyháza 5.
Beszámoló az ország legnagyobb motorostalálkozójáról

Kaáli Nagy Botond

Családi nap zárta a zootábort
(Folytatás az 1. oldalról)
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Folyatódik egy svájci alapítvány
által támogatott szociális program
Gernyeszeg község területén.
Amint korábban hírt adtunk erről,
az alapítvány olyan sokgyerekes,
szociálisan hátrányos helyzetű csa-
ládokat, romákat támogat, akik
egészségtelen házakban laknak. Az
érintetteknek egy egyszerű kér-
vényt kell kitölteniük, aminek
alapján – pontozásos rendszer sze-

rint – az alapítvány megbízott ku-
ratóriuma elbírálja azt, hogy kit se-
gítsenek. A támogatók biztosítják
az építőanyagot (habtégla, ge-
renda, deszka, egészségügyi beren-
dezések), a részesült önerőből kell
megépítse a házat, vagy bővítse
azt. Kötelező feltétel, hogy első-
sorban víz- és csatornahálózathoz
csatlakoztatott fürdőszobát, ha
lehet, konyhát kell építeni. 

A feltételek közé tartozik az is,
hogy az épület legyen bekötve a
villanyhálózatba. Gernyeszeg köz-
ség területén 28 ilyen ház épül, il-
letve kiegészítik a meglévőt. Az
első Körtvélyfáján készült el, eddig
17-et húztak fel, négyet pedig bő-
vítettek, és az idén további tíznél
lesznek munkálatok. 

Azért került a Svájci Alapkeze-
lők figyelmébe a község, mert a
szászrégeni FAER Alapítványon
keresztül több mint hét éve beve-
zették az iskola utáni oktatási, gon-
dozási rendszert, aminek
köszönhetően elsősorban a romák
körében lehetőséget teremtenek
arra, hogy a kötelező iskolai fog-
lalkozáson kívül egy-egy felügyelő
mellett a gyerekek elvégezzék a
házi feladatokat, illetve napi egy
étkezést is biztosítottak nekik. 

Gernyeszegen kívül a szászré-
geni alapítvány hasonló programot
kezdeményezett Bölkényben, Vaj-
daszentiványon és Nagyernyében
is – tájékoztatott Babó György, a
program koordinátora. 

Megtudtuk, hogy Brigittát családi ház várja Erdőcsinádon. Szilárd épít-
kezésben dolgozik, míg Brigitta a kereskedelemben, és egyelőre itthon
képzelik el a jövőjüket. 

A nyilvántartás szerint Gernyeszegen mintegy 5700-an laknak. 2016-
ban 25 esküvő volt, 49-en születtek és 74-en hunytak el. Az idén 9 párt
adott össze a polgármester, 32 születést jegyeztek be és 24 halotti bizo-
nyítványt adtak ki. Az idén 70-en dolgoznak hivatalosan külföldön, nagy
részük Németországban és Hollandiában vállal munkát. A polgármester
úgy látja, hogy a községhez tartozó kisebb falvakból kevesebben vállalnak
külföldön munkát, mint a főúton levő Gernyeszegről vagy Körtvélyfájá-
ról, sajnos többen végleg ki is vándorolnak. Ezért jó hír az, hogy vannak
fiatalok, akik nem ezt az utat választják. Kívánjuk, hogy mások is köves-
sék Szilárd és Brigitta példáját! 

Menni vagy maradni
Hol legyen az otthon? 

Ha véletlenül is, de jó volt részt venni egy olyan esküvőn,
ahol a fiatalok egyelőre itthon képzelik el jövőjüket. A 23
éves erdőcsinádi Tamási Szilárd Gyula és a 22 éves vadadi Ko-
vács Brigitta Katalin pénteken délben fogadtak örök hűséget
egymásnak Kolcsár Gyula polgármester előtt. 

LEADER-támogatások 
A Felső-Maros Mente LEADER-

csoport keretén belül az idéntől ke-
vesebb pénz jut fejlesztési tervekre,
mint az előző, 2014-ig tartó EU-s
finanszírozási ciklusban. Mivel ez
a pénzalap már megvan, a térséghez
tartozó községek – prioritásuknak
megfelelően – osztják el a rendel-
kezésükre álló részt. Tekintettel
arra, hogy Kolcsár Gyula polgár-
mester támogatja a sporttevékeny-
séget, úgy tervezik, Gernyeszegen
ebből a pénzből két falunak juttat-
nak. Péterlakán és Telegden az ál-
talános iskola (I–IV. osztályosok)
és az óvoda udvarán egy-egy műfü-
ves pályát alakítanak ki. A pályázat
összege 78.000 euró. Az erre vonat-
kozó dokumentáció elkészült.
Mivel a beruházás összege nem ha-
ladja meg a 100.000 eurót, közvet-
lenül át lehet adni a munkálatot a
kivitelezőnek, így kevesebb idő
alatt válhat valóra a terv. A község-
vezető reméli, hogy jövő tavasszal
már átadhatják mindkét pályát. 

100.000 euróra pályázik a tele-
pülés, szintén a LEADER-en ke-
resztül. Ebből újítanák fel a
körtvélyfáji orvosi rendelőt. A ter-
vek szerint több helyiséget is kiala-
kíthatnak, ahol korszerű feltételek
között lehet majd végezni az egész-
ségügyi szolgáltatást. A helyszín le-
hetővé teszi, hogy hosszú távon
akár egy kihelyezett rohammentő-
egységet is létrehozzanak, ahonnan
elláthatják a Marosvásárhely és
Gernyeszeg közötti falvakat, ide-
értve a Luc mentén levő Vajda-
szentiványt és Toldalagot is. 
Infrastrukturális beruházások

Végre elkészülhet az aszfaltos út
Körtvélyfája – Marosjára – Kisillye
között. A több éve csak tervezett

aszfaltozásra 1 millió eurót különí-
tettek el az országos vidékfejlesz-
tési alapból (AFIR). A pénz
átutalását az önkormányzatnak alá-
írta a korábbi tárcavezető, azonban
a kormánycsere miatt leállt a prog-
ram, így meg kell várni, míg stabi-
lizálódik a politikai helyzet –
mondta a polgármester, aki azt is el-
árulta, hogy további 1,5 millió euró
van az erdőcsinádi ivóvíz- és csa-
tornahálózat kiépítésére, és 400.000
eurót szánhatnak a gernyeszegi
óvoda teljes rehabilitálására, majd-
nem ugyanennyiből pedig a kört-
vélyfáji és a péterlaki művelődési
otthonokat is rendbe tehetik. To-
vábbi 4 millió eurót is ígért a kor-
mány a helyi fejlesztési alapból
(PNDL), amiből Gernyeszegen és
Körtvélyfáján 10 km utcát (majd-
nem az összest) leaszfaltozhatnak.
Eddig azért nem végezték el ezt a
munkát, mert be kellett fejezni az
ivóvíz- és csatornahálózat kiépíté-
sét. 
Elkészült az ivóvíz- 
és csatornahálózat

Egy éven belül csatlakozhatnak
a fogyasztók a körtvélyfáji, ger-
nyeszegi és marosjárai víz- és csa-
tornahálózatra. A napokban egy
szakcég elvégzi a kötelező video-
ellenőrzést, ami azt jelenti, hogy
egy robotra szerelt kamerával el-
lenőrzik a vezetékeket, a hibákat
pedig a kivitelezőnek ki kell javí-
tania. Eddig elsősorban a csövek
összeillesztésénél jeleztek rendel-
lenességeket, de valószínű, hogy
több minden előbukkan majd. Mi-
után a SOCOT cég munkatársai
kiigazítják a hibákat, hirdetheti
meg az önkormányzat a csatlako-
zást. A szolgáltató az Aquaserv Rt.
lesz. 

Pályázatok – tervek 

Balogh József, a gernyeszegi
Multiprod Impex igazgató-
tulajdonosa 2012-től nem-
csak építkezéssel foglalkozik,
hanem közel 200 hektáros
gazdaságot is irányít. Azt
mondja, a mai romániai gaz-
dasági helyzetben nem lehet
csak egy lábon állni. Az épí-
tőcéget 1991-ben hozta
létre, 2010-ig kizárólag erre
fókuszált. Fokozatosan beru-
házott, gépkocsikat, munka-
gépeket vásárolt, azonban a
gazdasági válságot követően
megváltozott a helyzet. 

– Még szerencse, hogy ameddig
jól ment a cég, földet is vásárol-
tunk. Ma összesen 200 hektárral
rendelkezünk, ahol búzát, kukori-
cát, lucernát termesztünk. Gazdál-
kodással viszonylag későn,
2012-től foglalkozunk szakszerűen
– mondja Balogh József. 

Mivel a gabonakereskedők elég
sokat „lefejnek” a termesztőtől,
úgy döntött, hogy a búzából kenye-
ret süttet és a helyi üzletben adja el.
„Nálunk már évek óta a kilós ke-
nyér csak 3 lej. Az idén is aratáskor
egy hétig ingyen adom a kenyeret”
– mondja, majd hozzáteszi, a tö-
rökbúzát és a lucernát egyelőre a
hobbilovardájának az ellátására
fordítja, de azt tervezi, hogy jövő-
ben mintegy 50 fő húshasznú szar-
vasmarhát vásárol, és a
tenyésztésbe vág bele. 

Saját példájával arra ösztönzi a
fiatalokat, hogy vállalkozzanak,

gazdálkodjanak. Valamikor Ger-
nyeszeg a környék híresen jól gaz-
dálkodó községe volt, ma
két-három vállalkozáson kívül
semmi sem működik. A nagy
házak üresen állnak, vagy romák
költöztek be a korábbi jó gazdák
helyére, akik azóta eltávoztak az
élők sorából – mondja Balogh Jó-
zsef. Azt szeretné, ha négy fiatal
gazdálkodóval társulhatna, hogy
közös, korszerű mezőgépészeti ál-
lomást hozzanak létre, ahonnan
majd ellátják a környező falvakat
is. A szászrégeni IRUM gyár trak-
torokat, mezőgazdasági gépeket is
gyárt, az is nagy segítség lenne, ha
a cégtől egyezség alapján kedvez-
ményesen vásárolhatnának gépeket
és szervizszolgáltatásban is része-
sülhetnének. Ehhez viszont ko-
moly állami támogatás szükséges.

Mert ha ez nincs, akkor az ország
egyetlen működő gazdasági ága-
zata is csődbe juthat. 

– Beszéltem a görgényszentim-
rei Mirtador sajtgyártó céggel,
amely hajlandó lenne egy Felső-
Maros menti mezőgazdasági társu-
lást létrehozni. Sajnos még mindig
sokan idegenkednek a társulástól,
pedig ez a fajta összefogás meg-
mentené a Felső-Maros mentét. A
Marosvásárhely és Szászrégen kö-
zötti községek területén minden
megtalálható: zöldségtermesztésre
alkalmas termőföld, gyümölcster-
mesztésre kiválóan megfelelő
dombvidék, vannak erdők, legelők
állattenyésztésre. Csak a hozzáál-
lás nem megfelelő – mondja az üz-
letember, aki azt is elárulta, a saját
földterületéből bérbe adott olyan
fiataloknak, akik komolyabban
szeretnének gazdálkodni. Sajnos
nagy a szakemberhiány a mező-
gazdaságban. Több mint egy éve
keres megbízható mezőgépkezelő-
ket, és nem talál, mert a fiatalok
nem a mezőgazdaság felé irányul-
nak, aki pedig teheti, külföldön
dolgozik. Pedig 50 hektárból –
igaz, keményebb munkával –
megél egy átlag család. Meg tudja
termelni magának az élelmet, meg-
teremteni a kényelmet és a megél-
hetéshez szükséges alapot.
Mindenekelőtt nyugodt életvitelt,
mert aki gazdálkodik, ha jól végzi
a dolgát, akkor meglesz annak az
eredménye is – véli Balogh József. 

Több lábon álló gazdálkodás 
Fiatalok összefogását sürgeti 

Fotó: Vajda György

Szerkeszti: Vajda György

Szociális program 



Röviden
* Remekeltek a magyar légiósok az MLS (észak-

amerikai profi labdarúgóliga) szombati játéknapján. A
Chicago Fire játékosa, Nikolics Nemanja két gólt lőtt,
valamint gólpasszt is adott a Vancouver Whitecaps ellen
4-0-ra megnyert összecsapáson, míg a Sporting KC 20
éves játékosa, Sallói Dániel is megszerezte első találatát
a tengerentúli bajnokságban, a Portland Timbers elleni,
1-1-es döntetlennel végződő mérkőzésen. Mindkét csa-
pat vezeti a tabellát a főcsoportjában. 

* Felkészülési mérkőzésen kikapott a román futball-
bajnok Konstancai Viitorul Ausztriában az orosz FC
Krasznodartól. Az eredmény: 1-3, félidőben 1-1.

* El Clásicót rendeznek Miamiban július 29-én.
Mivel a Real Madrid és a Barcelona is az Egyesült Ál-
lamokban kezdi meg a felkészülést a következő idényre,
megállapodtak, hogy megmérkőznek egymással. A Real
Madrid a Barcelona elleni mérkőzés előtt a Manchester
United és a Manchester City ellen is pályára lép Ame-
rikában. A Barcelona szintén megmérkőzik a Manches-
ter Uniteddel, de a Juventus ellen is lekötöttek egy
felkészülési meccset.

* Kijutott a 2019-es rögbi-világbajnokságra az Egye-
sült Államok, miután hazai pályán, San Diegóban 52-
16-ra legyőzte Kanadát. Egy héttel korábban a két
csapat 28-28-as döntetlenre játszott a kanadai Hamil-
tonban. Az USA válogatottja nyolcadik alkalommal
lehet ott a világbajnokságon, amelyet 2019-ben Japán
rendez. Az Egyesült Államok a C csoportban kap helyet,
Anglia, Franciaország, Argentína és egy később kijelö-
lésre kerülő csapat társaságában. Kanada is kijuthat
még, ha megveri a pótselejtezési jogot ezután elnyerő
dél-amerikai válogatottat.

* Az amerikai Kirby Chambliss győzelmével ért
véget a Red Bull Air Race műrepülő világbajnoki soro-
zat budapesti futama, amely a nyolcállomásos vb-soro-
zat negyedik állomása. Az 57 éves pilóta mögött a
szombati időmérőt megnyerő kanadai Pete McLeod lett
a második, a harmadik helyen pedig az összetett pont-
versenyben éllovas japán Muroja Josihide végzett.
Chambliss 2004 után másodszor diadalmaskodott a ma-
gyar fővárosban. A legjobb négy versenyét a Duna Mar-
git-híd és Lánchíd közötti szakaszán rendezték. Az
összetett pontverseny állása: 1. Muroja 39 pont, 2. Mar-
tin Sonka (cseh) 37, 3. McLeod 26, 4. Chambliss 25.

A kolumbiai Daniel Jaramillo nyerte a
38. Tour de Hongrie országúti kerékpáros
körversenyt, míg Peák Barnabás két má-
sodperc lemaradással másodikként vég-
zett összetettben. Az ötödik, utolsó
szakaszon vasárnap Scott Sunderland di-
adalmaskodott.

A fővárosig tartó, három gyorsasági
részhajrát és egy második kategóriás
hegyi hajrát magában foglaló szakasznak
28 fokban és szép időben vágott neki a
86 fős mezőny. A rajt után több szökési
próbálkozás is akadt, ám még egyperces
különbséget sem tudott kialakítani egyik
boly sem, a főmezőny kontrollálta a via-
dalt. Az első, turai részhajrát követően
aztán egy hétfős szökevénycsoportnak si-
került két perc feletti előnyt kialakítania. 

Ezek után következett a galgamácsai
nyolcszázalékos emelkedő, amely meg-
rostálta a mezőnyt, az élboly és a főme-
zőny is szétszakadt. A körverseny utolsó,
vácegresi hegyi hajrájában ugyan nem
volt az első négy között Amanuel Gheb-
reigzabhier, az eritreai kerekes így is el-
hódította a hegyi pontverseny
győztesének járó piros trikót.

Az emelkedő után ismét összerázódott
a mezőny, és Budapestre már együtt ér-
keztek meg a kerekesek, akik a városli-
geti körpályán nagy harcot vívtak. A
szakasz végül sprintbefutóval zárult,
amelyben Sunderland diadalmaskodott,
aki a gyorsasági pontversenyt és az ezzel
járó zöld mezt is megnyerte. Az össze-
tettben nem változott az állás, azaz Da-
niel Jaramillo diadalmaskodott Peák
Barnabás előtt. Utóbbi a második hely
mellett a legjobb U23-as versenyzőként
megnyerte a fehér trikót, egyúttal a leg-
jobb magyar lett.

Tour de Hongrie: 
Első alkalommal nyert dél-amerikai versenyző

A német labdarúgó-válogatott
története során először megnyerte a
Konföderációs Kupát. Az oroszor-
szági torna szentpétervári döntőjé-
ben a világbajnok együttes vasárnap
Lars Stindl 20. percben szerzett gól-
jával 1-0-ra múlta felül a Copa
America-győztes chilei csapatot.

A mérkőzés elején egyértelműen
a dél-amerikai csapat játszott veszé-
lyesebben, Ter Stegennek többször
is védenie kellett. A chileiek kiha-
gyott helyzetei pedig megbosszul-
ták magukat, ugyanis még

ugyanabban a percben, mikor Vidal
átlövése után Sánchez bevehette
volna Ter Stegen kapuját, Medel ha-
talmasat hibázott hátul, a németek
köszönték, és Werner passzából
Stindl az üres kapuba gurított.

A bekapott gól alaposan megza-
varta a Copa America bajnokát, a
szünetig hátralévő időben a világ-
bajnok akarata érvényesült, akár az
előnyüket is növelhették volna.

A folytatásban az egyenlítésért
küzdő chileiek játszottak fölényben,
de a hetvenedik percig a németek

viszonylag simán őrizték minimális
előnyüket. A hajrára fokozódott a
nyomás Ter Stegen kapuján, azon-

ban a befejezésekbe rendre hiba
csúszott, vagy a német kapus vé-
dett, így ha nehezen is, de a néme-
tek megúszták kapott gól nélkül az
összecsapást, és első számú klasszi-

saikat el sem hozva elhódították a
trófeát, amely negyedszer került az
aktuális világbajnokhoz.

A jövő évi világbajnokság főpró-
báját négy városban rendezték.

Konföderációs Kupa: A németek első diadala

Fordulatos meccsen lett bronzérmes Portugália
A portugál labdarúgó-válogatott hosszab-

bítás után 2-1-re legyőzte a mexikói csapatot
az oroszországi Konföderációs Kupa vasár-
napi bronzmérkőzésén.

A moszkvai helyosztó nagy részében a
vezér Cristiano Ronaldo nélkül felálló Eu-
rópa-bajnok futballozott fölényben, több
mint kétszer annyit próbálkozott kapura lö-
véssel, mint ellenfele, de gólt még büntető-
ből sem tudott szerezni az első játékrészben.
A második félidőben aztán a tengerentúli
gárda egy öngól révén vezetést szerzett, ám
a rendes játékidő ráadásában Pepe kiegyen-
lített.

A hosszabbításban – ezúttal kezezés miatt
– ismét 11-eshez jutott Portugália, Adrien
Silva pedig már nem hibázott. A hátralévő
időben mindkét csapatból kiállított egy-egy
játékost a bíró, az eredmény azonban már
nem változott.

Az eredmény: Konföderációs Kupa, bronzmérkőzés: Portugália – Mexikó 2-1 (0-0, 1-1, 2-1).
Gólszerzők: Pepe (90+1.), Silva (104., 11-esből), illetve Neto (54., öngól).
Kiállítva: Semedo (106.), illetve Jimenez (112.).

Gyakorlatilag B csapatukkal nyertek a világbajnokok

Guillermo Ochoa mexikói kapus kivédi a portugál Andre Silva (b) 11-esét a lab-
darúgó Konföderációs Kupa harmadik helyéért játszott Portugália – Mexikó mér-
kőzésen a moszkvai Szpartak Stadionban 2017. július 2-án. Fotó:
MTI/EPA/Szergej Csirikov

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Konföderációs Kupa, döntő: Németország – Chile

1-0 (1-0)
Szentpétervár, 57.268 néző, vezette: Milorad Mazic (szerb).
Gólszerző: Stindl (20.).
Sárga lap: Kimmich (59.), Can (90.), Rudy (92.), illetve Vidal

(59.), Jara (66.), Vargas (75.), Bravo (91.).
Németország: Ter Stegen – Mustafi, Rüdiger, Ginter – Kimmich,

Rudy, Goretzka (92. Süle), Hector – Stindl, Draxler – Werner (79.
Can).

Chile: Bravo – Isla, Medel, Jara, Beausejour – Aranguiz (81.
Sagal), Diaz (53. Valencia), Vidal – P. Hernandez – Vargas (81.
Puch), Sanchez.

Löw: A német még mindig 
a világ legjobb válogatottja

A német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Joachim Löw
teljes mértékben elégedett csapatával, amely elhódította a Konföderá-
ciós Kupát. Bár a diadal örömteli, számára nehézségeket okozhat a ke-
rethirdetéseknél.

„Félig viccesen azt kell mondanom, hogy nagy fejtörést okoz, leg-
közelebb kiket kell otthon hagynom egy nagy verseny előtt. Komolyra
fordítva a szót: további alternatívákra találtam. Ezek a fiatal játékosok
sok tapasztalatot gyűjthettek, ráadásul ilyen magas szinten. Megnyerni
a Konföderációs Kupát és az U21-es Európa-bajnokságot jó garancia
lehet arra, hogy megnyerhessük jövőre a világbajnokságot. Németor-
szág mindig az esélyesek között szerepel a nemzetközi versenyeken”
– vázolta elégedetten a kapitány az esetleges szép jövőt. 

„Elképesztően büszke vagyok erre a csapatra. Három és fél hete jöt-
tünk össze, és ez idő alatt az edzéseken és a mérkőzéseken is győztes
mentalitást tapasztalhattam mindenkinél. Megérdemeltük a diadalt. Va-
rázslatos mérkőzés volt ez a fiataljaink számára” – dicsérte válogatottját
Löw.

Eredményjelző
Tour de Hongrie magyar kerékpáros körverseny, eredmények:
* 2. szakasz, Velence – Siófok, 138 km: 1. Ziga Jerman (szlovén, ROG

Ljubljana) 3:22:37 óra, 2. Scott Sunderland (ausztrál, IsoWhey Sports
SwissWellness) azonos idővel, 3. Peák Barnabás (KONTENT-DKSI Cycling
Team) 1 másodperc hátrány;

* 3. szakasz, Paks – Cegléd, 176 km: 1. Matti Manninen (finn, Team
FixIT.no), 2. Jelle Donders (belga, Team Differdange-Losch), 3. Scott Sun-
derland (ausztrál, IsoWhey Sports SwissWellness);

* 4. szakasz, Karcag – Miskolc, 177 kilométer: 1. Daniel Jaramillo (kolum-
biai, United Healthcare) 4:09:24 óra, 2. Tadej Pogacar (szlovén, ROG Ljubl-
jana) azonos idővel, 3. Robbie Hucker (ausztrál, IsoWhey Sports
SwissWellness) a. i.;

* 5. szakasz, Jászberény – Budapest, 112 km: 1. Scott Sunderland (auszt-
rál, IsoWhey Sports SwissWellness) 2:33:45 óra, 2. Meron Teshome (erit-
reai, Bike Aid) azonos idővel, 3. Carlos Alzate Escobar (kolumbiai, United
Healthcare) a. i., …5. Lovassy Krisztián (Team Differdange-Losch) a. i.

Az összetett végeredménye: 1. Daniel Jaramillo (kolumbiai, United Healt-
hcare) 13:53:43 óra, 2. Peák Barnabás (KONTENT-DKSI) 2 másodperc hát-
rány, 3. Tadej Pogacar (szlovén, ROG Ljubljana) 7 mp h., …20. Lovassy 44
mp h.
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Az első helyezett kolumbiai Daniel Jaramillo (k), a második helyezett magyar Peák Barnabás (b) és a har-
madik helyezett szlovén Tadej Pogacar a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny díjátadóján a
budapesti Városligetben 2017. július 2-án.                                                                         MTI Fotó: Kallos Bea
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A bázeli Münster templom elől
indult az 500 kilométer a felekezeti
oktatásért program első kilométere
június 22-én. Az Erasmus sírját
őrző templom előtt sorakozott a ki-
lenc erdélyi és a holland lelkipász-
tor, akik a reformáció svájci
emlékhelyeit végiglátogatva, ado-
mányokat gyűjtenek a hat erdélyi
református kollégiumnak. 

Bázelt elhagyva, 70 kilométert
kerekeztünk a svájci Jura-hegység-
ben. A kánikulában a bázeli szint-
különbséghez képest 600 métert
emelkedtünk a hegyek között. Több
mint négyórai kerekezés után Au-
enstein településre értünk, a helyi
református templomban Bardócz
Csaba ikafalvi lelkipásztor tartott
áhítatott. 

Ferencz Árpád és Domahidi
Nelli lelkész házaspár volt a ven-
déglátónk az auensteini parókián,
ahonnan június 23-án reggel Bati-
zán Attila szentgericei lelkipásztor-
nak a helyi templomban megtartott
áhítatát követően indultunk Zürich
felé. Hatvan kilométer megtétele
után érkeztünk meg, ahol Jiri Dvo-
racek lelkipásztor a város reformá-
cióval kapcsolatos vonatkozásait
mutatta be. A teológia mellett
Zwingli házát és dolgozószobáját

tekintettük meg, majd a város pro-
testáns templomait látogattuk
végig. Este alternatív istentisztele-
ten vettünk részt, ahol a The Beatles
együttes közismert dalai – mint az
Imagine, Hey Jude és a Let it be –
is elhangzottak.

Jiri Dvoracek, Ravasz Hajnalka
és más gyülekezeti tagok vendég-
szeretetét megköszönve, Männe-
dorf felé fordítottuk biciklink
kormányát. Itt a svájci magyar re-
formátusok évadzáró konferenciá-
ján vettünk részt, Fodorné
Ablonczy Margit lelkipásztor Kál-
vinról szóló tanulságos előadását is
meghallgattuk. Ebéd után Gede
Csongor kolozsmonostori reformá-
tus lelkipásztor, a biciklitúra meg-
álmodója és főszervezője biciklis
zarándoklatunk célját, addigi útvo-
nalunkat és az előttünk álló terve-
ket mutatta be. Meglepetésünkre a
magyar gyülekezeti tagok gyors
perselyezést indítványoztak, ami-
nek összegét az erdélyi református
kollégiumoknak ajánlották fel. A
konferencia után az aznapra beter-
vezett 90 kilométert letekerve, az
Alpokkal szembeni Hellbühl tele-
pülésre bicikliztünk fel. A festői
panorámában gyönyörködve, Csá-
szár Béla ózdi református lelki-

pásztor áhítata után pihenőre tért a
csapat.

A vasárnapi zarándoklatunk
Hellbühlből indult. Luzern köz-
pontjában egy templomba akartunk
bemenni – természetesen biciklis
öltözetben –, de egy túlbuzgó hívő
enyhén szólva kitessékelt minket. A
Dona nobis pacem (Uram, adj ne-
künk békét!) dalt elénekelve foly-
tattunk utunkat. 

Luzern mellett elhaladva, a Pilá-
tus-hegy alatt feszültek a láncok a
kerékpárokon, hiszen több kapasz-
kodót kellett megmásznunk. Több
százméteres emelkedő tette próbára
a járgányunkat, erőnket. Az első két
kilométeren belüli 300 méteres
emelkedő után a Lungern-tó kelle-
mesen hűs vizében hűthettük le ma-
gunkat, majd egy hegy alatti erőt
adó abrakolás következett. Bizony
a „késő a hegy alatt lovat abrakolni”
mondás a biciklis zarándokokra
nem érvényes, mert ez adott erőt a
második két kilométeren a 300 mé-
teres emelkedőhöz, aminek a tete-
jén Isten csodálatos természet-
templomában gyönyörködhettünk,
de egy üres kis kápolnába is betér-
tünk, ahol több egyházi éneket éne-
keltünk el. Az utolsó nagy
emelkedőhöz már csak az adott
erőt, hogy az aznap esti szálláshoz
érkeztünk meg Brüningpassba, ahol
Gede Csongor tartott esti áhítatot.

Ha vasárnap „Pilátus alatt szen-
vedtünk”, akkor a hétfői napról rö-
viden a „szárnyra keltünk, mint a
sasok” mondattal számolhatunk be,
mert Brüningpassból Merligenbe
lefelé valósággal szárnyaltunk, ami
nem veszélytelen, hiszen a legki-
sebb figyelmetlenség is balesetet
okozhat. Hálásak vagyunk, hogy a
merlingeni Krisztus-hordozók kö-
zösségéhez épségben és jó időben
érkezhettünk meg, így arra is jutott
időnk, hogy a Thuni-tó vizében

megmártózzunk. Az itteni közösség
esti imaórája után a saját imaközös-
ségünket is megtartottuk. Kelemen
Attila Csongor kampeni doktoran-
dusz tartotta az áhítatsorozatunk
soron következő alkalmát, a holland
testvérünkre való tekintettel ango-
lul. A felvezető után a szabad akarat
és az eleve elrendelés kérdéséről
kezdődött éjszakába nyúló beszél-
getés.

Kedden reggel a Krisztus-hordo-
zók patinás épületében, a Les Zol-
tán egyetemi lelkész tartotta áhítat
után Thunig gurultunk, ahol jármű-
vet váltva, Svájc leghosszabb folyó-
ján, az Aarén csónakáztunk a
fővárosig, Bernig. A püspökség
épületét kerestük fel, ahol a zsinat
alelnök asszonya, Pia Grossholz
(ami nálunk a püspökhelyettesnek
felelne meg) Ulie Burkhalter, Heinz
Bichsel munkatársaival fogadott.
Bernben magyar református testvé-
reink vendégszeretetét és kényezte-
tését élveztük, amit ezúttal is
köszönünk.

Bernből korán reggel indultunk,
mert a szerdai napon a biciklis za-
rándoklat leghosszabb szakasza kö-
vetkezett. Az egész úton csodálatos
élményben volt részünk, mert jobb-
ról-balról sötét felhőoszlopok tor-
nyosultak, de az eső mindvégig
elkerült. Erős ellenszélben kellett
kerekeznünk, viccesen ezt úgy fo-
galmazhatjuk meg, hogy amikor
nem tekertünk, fékeznünk kellett,
mert a szembeszél különben vissza-
fele vitt volna. Lausanne-ba érve
azt is átélhettük, hogy milyen lett
volna zuhogó esőben biciklizni. Az
utolsó 5 kilométert ugyanis így tet-
tük meg. Szántó Mihály bodoni re-
formátus lelkipásztor áhítatával
készültünk az utolsó biciklis napra.

Az utolsó biciklizős nap Lau-
sanne-ból rajtolt. Ezen a napon nem
kímélte az eső a csapatunkat. Bőrig
ázva ugyan, de hősiesen gurultunk
be a genfi szálláshelyre, ahonnan,
átöltözve, a reformáció nemzetközi

emlékművéhez kerekeztünk. Öt-
száz kilométer megtétele után, a
genfi emlékfal előtt, a tiszteletkörök
után zsoltárokat énekelve adtunk
hálát, hogy az Úristen 500 évvel ez-
előtt a reformátorokat felhasználta
az egyház megújításához, hogy a
megújult egyházat 500 éven át
megtartotta, és nem utolsósorban,
hogy e maroknyi erdélyi csapatun-
kat segítette az 500 kilométer meg-
tételében.

Az emlékmű előtt elmondott
imádságban Gede Csongor ötlet-
gazda a felekezeti oktatásért, a re-
formátus kollégiumokért, a
kollégiumban tanulókért is hálát
adott. A szálláshelyen Szász Loránd
farcádi református lelkipásztor áhí-
tata zárta az eseménydús napot. Jú-
nius 29-én, csütörtökön rövid
városnézés következett. Felkerestük
a Szent Péter-katedrálist is, azt a
templomot, ahol Kálvin János is
szolgált. Ezt követően a genfi ma-
gyar reformátusok által használt ká-
polnához zarándokoltunk, ahol
Gede Csongor testvérünk hirdette
Isten igéjét. 

Holland testvérünktől, Evert
Kronemeijertől búcsút véve, a ki-
lenc lelkipásztor (Bardócz Csaba
ikafalvi, Batizán Attila szentgericei,
Császár Béla magyarózdi, Gede
Csongor kolozsvári, Kelemen
Csongor inaktelki, Les Zoltán ma-
rosvásárhelyi, Szántó Mihály mező-
bodoni, Szász Loránd farcádi és
Tőkés Attila gegesi) hazaindult. 

Hálásak vagyunk Istennek, hogy
küldetésünket az ő támogatása mel-
lett sikerre vihettük. Hálásak va-
gyunk, hogy rengeteg ember,
szervezet, gyülekezet akadt,
amely/aki a megszólításnak eleget
tett, és segített, hogy az ötlet meg-
valósulhasson. Hálásak vagyunk,
hogy a Svájcban eltöltött idő alatt
nemcsak ismereteink, kapcsolataink
gyarapodtak, hanem kiváló lel-
készcsapat kovácsolódott össze.

Bardócz Csaba lelkipásztor

Ötszáz kilométer a felekezeti oktatásért 

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Hogyan tovább?
Jó pár éve köztudott, hogy

Maros megyében, akárcsak az or-
szág más részein, nagy a szakem-
berhiány. 

Sajnos, a mai társadalom nehe-
zen látja be a szakoktatás fontossá-
gát, legyen az szakiskolában vagy
a szaklíceumban. Mindenki beszél
róla, de nem sokan tesznek valamit
az érdekében.

A szülők nehezen íratják gyere-
keiket szaklíceumba, és nem egy
esetben az elméleti líceum elvég-
zése után, nem folytatva a tanulmá-
nyaikat, a megélhetés érdekében
szakképzetlen munkásként kény-
szerülnek a gyerekek dolgozni.

Évek óta növekszik az építő- és
faiparban a szakképzett diákok
iránti kereslet, ezt mutatják a szak-
iskolás beiskoláztatást igénylő cé-
gekről készült statisztikák.

Mivel az utóbbi időben az építé-
szeti líceum – Constantin Brâncuşi
Technológiai Líceum – és a faipari
– Ion Vlasiu Technológiai Líceum
– neve egyre gyakrabban szerepel
a médiában egyáltalán nem pozitív
megközelítésben, szeretnék pár
dolgot a Maros megyei és maros-
vásárhelyi magyar közösség tudo-
mására hozni az előbb említett
iskolákkal kapcsolatosan. 

Az építészeti iskola magyar is-
kolaként indult 1949-ben három
magyar szakiskolai osztállyal. 

Az egyedüli iskola a megyében,
ahol líceumi szinten építőipari és
épületgépészeti műszakirajzoló-

technikus-képzés folyt. Azért hasz-
nálom a múlt időt, mert a 2015–
2016-os tanévben „levágták” a
magyar líceumi osztályt, és azóta,
annak ellenére, hogy minden évben
újra igényeltük, nem hagyták jóvá.
Tehát teljes mértékben megszűnt a
megyében az építőipari műszaki-
rajzoló-technikus-képzés.

2009-ben az építészeti iskola ta-
nárai, hogy biztosítani tudják a di-
ákok számára a minőségi
szakoktatást, európai uniós pályá-
zatot írtak, aminek az értéke
400.000 euró volt. A pályázatot
megnyerték, és az összeget a szak-
oktatásra, az iskola és a tanműhe-
lyek felszerelésére fordították.
Ugyanakkor az egyedüli iskola,
amely önerőből mikrobuszt vásá-
rolt az építőipari szakoktatásban
részesülő gyerekek munkapontra
való szállítása céljából.

2012-ben Bukarestben, az orszá-
gos építészeti szaktantárgyak ver-
senyén XII.-es, magyar tagozaton
tanuló, építőipari műszaki rajzoló
osztályt végző diáklány nyerte az
első helyet, és megkapta a legjobb
gyakorlati dolgozatért járó külön-
díjat is.

2014-ben magyar tagozaton ta-
nuló fafeldolgozó-technikus diák
nyerte az országos szaktantárgy-
versenyt. 

2015-ben, a külhoni magyar
szakképzés évében az iskola taná-
rai 3.549.000 forintot pályáztak és
nyertek meg, régi lejben kb. 500

millió lejt a magyar diákok pótösz-
töndíjára, amit a 2015–2016-os is-
kolai évben folyósított a Bethlen
Gábor Zrt. 

Közel 20 éve az építészeti iskola
partnerkapcsolatot tart fenn a pécsi
Pollack Mihály szak- és szakkö-
zépiskolával, ami évente egyhetes
diákcserében nyilvánul meg, ahol
az iskola tanulói a legújabb építő-
ipari technológiákkal és anyagok-
kal ismerkednek meg. 

Jelen pillanatban is iskolánk
partnerként vesz részt egy ERAS-
MUS+ projektben, amelynek kere-
tében háromhetes gyakorlati
oktatás folyik a tanműhelyekben
ács- és asztalosszakmában, a részt
vevő diákok a békéscsabai Szak-
képzési Centrum Kós Károly Szak-
gimnáziuma és Szakközép-
iskolájának tanulói.

A fent említettek csak egy kis ré-
szét képezik annak, amit az iskola
tanárai tettek a szakoktatásért, és a
felsoroltakkal egész biztosan senki
nem űzött sem csúfot, sem gúnyt,
sem a Maros megyei, sem pedig a
marosvásárhelyi magyar közösség-
ből.

A fentieket alapul véve, figyel-
mébe ajánlom a médiában felszó-
lalóknak, hogy bármely iskolát
lehet támogatni anélkül, hogy egy
másikat becsméreljünk.

Nemes Andrea, a Ion Vlasiu–
Constantin Brâncuşi 

Technológiai Líceum 
igazgatóhelyettese

Június 18-án, vasárnap a 10 óra-
kor kezdődő hálaadó szentmisén
részt vettek a IV. Szent Lukács-fes-
tőtábor evangélikus, református, uni-
tárius és katolikus alkotói (Abonyi
Mária, Albert Katalin, Albert Olga,
Czirjék Lajos, Fábián Margit, Jung
Ildikó, Kakasi Irén, Kárp Klára, Ke-
lemen Tibor, Kovács Ágnes, Neagoi
Zsófia, Takács Judit, Soó Emma, Ve-
ress Zsuzsa), majd a tanácsteremben
Baricz Lajos házigazda köszöntötte
az egybegyűlteket, és felolvasta ez
alkalomra született limerickeit. Fa-
zakas Hajnalka és Csaba versmon-
dása után Sántha András énekelt.
Ezután Czirjék Lajos, a tábor művé-
szeti vezetője mutatta be a „Re-
mény” témában született
alkotásokat, és nyitotta meg a július
végéig látogatható tárlatot.

Ezt követte Mihály Ernő Róbert
szavalata és Nagy Tímea Dorottya

éneke. Opriş Ilarie Gh., a Képző-
művészek Maros Megyei Egyesüle-
tének képviseletében a maros-
szentgyörgyi festőtáborokról be-
szélt. Elmondta, hogy Marosszent-
györgyön 90 éve festenek (az első
ismert festő Glanzer Artúr, aki
1927-ben festette az első képet, és
1955-ben hunyt el), azóta szüntelen
alkot valaki, napjainkban 33 képző-
művészt tartanak nyilván.

Ez alkalommal a tanácsterem
zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel,
ami azt jelenti, hogy az egyházköz-
ség kezdi magáénak vallani a tá-
bort. Baricz Lajos, Simon Kinga és
Szántó Edit (a tábor mindenesei)
emléklapot adtak át a résztvevők-
nek és a segítőknek. A házigazda
jövő évre is meghívta június első
hetére a „Szeretet” témával sorra
kerülő V. Szent Lukács-táborra az
alkotókat. (szentgyörgyi)

Táborzárás 
Marosszentgyörgyön



Száz lejbe került volna a hiszé-
kenységem, de a női hiúságom még
vagy már nem tart ott, hogy a mé-
zesmázas szavaknak bedőljek. Jó
hallgatni a férfiak dicsérő szavait,
de amennyiben harmincas éveiben
jár, ezt sokszorosan megkérdőjele-
zem. Ha fiatal nő áradozik ápoltsá-
gomról, vonzó külsőmről, a rejtett
szándék még nyilvánvalóbb.

Marosvásárhely főterén pár éve
működik egy úgymond modell-
ügynökségeknek közvetítő csapat,
amely látszólag teljesen törvénye-
sen tevékenykedik. A jogi hátterük
biztosítottnak látszik, mivel a rend-
őrségi ellenőrzés sem tudott kivet-
nivalót találni sajátos pénzszerzési
módszerükben.

Évekkel ezelőtt a lányommal
szólítottak meg egy modellügynök-
ség kecsegtető ajánlataival, mint
mondták, épp olyan arcú és mo-
dellalkatú lányokat keresnek or-
szágszerte, mint a lányom, a hatás
kedvéért pedig olyan pályával ke-
csegtették a tinédzsert, ahol csilla-
gászati összegeket kereshet. A

rámenős, mondhatni erőszakos stí-
lusuk miatt hagytuk faképnél a jár-
dán áldozatukra leső, fővárosi
szlenget hadaró fiatalembereket.
Utólag megtudtuk, hogy bizony
sokan bedőltek az ígéreteknek, kifi-
zették az adatbázisukba kerülés
díját, ami az első szakaszban száz
lej volt, de a modellügynökségek
részéről azóta sem került sor meg-
keresésre, így a magukat becsapot-
taknak érzők közül egyesek
rendőrségi feljelentést is tettek,
mindhiába.

A minap én is szépnek találtat-
tam. Ezek szerint a fiatalkorúakról
és kisgyermekes szülőkről áttértek
a középkorúakra – gondoltam, de
belementem a „játékukba”, a naiv
hölgy szerepét nehezen, de próbál-
tam eljátszani.

A „horgászlegény” váratlanul
toppant elém, de úgy állta utam,
hogy kikerülni semmiképp sem állt
módomban, végig kellett hallgat-
nom a gyorsan elhadart szövegét.
„…Mivel ön ápolt és korához ké-
pest rendkívül vonzó, egy meghívó-
val ajándékoznánk meg, a
részletekért pedig megkérem, kö-

vessen, a kolleganőm elmagyarázza
a további teendőket” – mondta
meggyőzően, és közben már a ka-
pualjban volt, ahol arról biztosított,
hogy aggodalomra semmi okom,
elvégre székhelyük a kereskedelmi
bank szomszédságában található. 

A tisztaságtól fénylő padlócsem-
pés, ízlésesen berendezett helyiség-
ben egy alaposan kisminkelt
kisasszonnyal szembe ültetett le, és
elkezdődött a kérdésözön: – Mi a
foglalkozása? Hol tevékenykedik?
stb., amelyekre úgy válaszoltam,
ahogy jókedvem tartotta. Elismé-
telte a kollégája méltatását, misze-
rint a korosztályomhoz képest
igencsak ápolt vagyok, akire azért
esett a választásuk, hogy bizonyos
termékek – például ránctalanító
krém, hajfesték, rúzs stb. – reklám-
arca lehessek. Megkérdezte, haj-
landó vagyok-e felvállalni, hogy
egy bukaresti profi csapat készítsen
különleges frizurát, kisminkeljen,
lefotózzanak előtte és utána,
mindez nekem semmibe sem kerül,
én választhatom majd ki a szá-
momra megfelelő időpontot, hogy
mikor tegyenek még szebbé. Egyet-

len teendőm csak az, hogy kitölt-
sem azt az űrlapot, amellyel felke-
rülök az általuk vezetett
adatbázisba. 

Kihasználva az első adandó lehe-
tőséget, amint levegőt vett, szót kér-
tem, és megkérdeztem, hogy a
szépségiparban működő melyik cég
márkaképviseletéhez van szeren-
csém. A kérdés nem igazán tetszett
a kisasszonynak, de hangsúlyozta,
hogy ők egy bukaresti cég kiren-
deltségét képviselik Marosvásárhe-
lyen, sem arckrémeket, sem más
termékeket nem reklámoznak, el-
lenben a közvetítő szerepét töltik
be… Ami a látszat szerint működő-
képes. Miután úgy tűnt, minden
fontos dologról tájékoztatott, jött a
„duplacsavar”. „Beleegyezik-e,
hogy most lefotózzuk, és bekerül-
jön az adatbázisunkba?” – kérdezte
nyájasan. „Mibe kerül ez nekem?”
– kíváncsiskodtam, bár a választ is
tudtam már, hisz ez a standard díj-
szabásuk. Száz lej, de ezzel bebiz-
tosítja magát egy évre… –
próbálkozott. „Nem érzem magam
annyira szépnek, hogy engem fo-
tózgassanak, de köszönöm a tíz
perc alatt elhangzott temérdek
bókot, élmény volt önnel beszél-
getni” – mondtam, miközben tá-

vozni készültem. A kisasszony arca
egyből megváltozott, eltűnt a kez-
deti nyájas hangnem, és az utcán a
kollégájától kapott szórólapot –
amelyre elérhetőségüket nyomtat-
ták – visszakérte, akár egy sértődött
gyerek a „bubarongyot”.

Veszítenivalójuk nincs, ugyanis
míg engem győzködött a kisasz-
szony, egy kisgyermekes házaspár
is horogra akadt, a helyiség bejára-
tánál a fővárosi „befogólegény”
olyan hangerővel győzködte a csa-
lád felnőtt tagjait, hogy a mi párbe-
szédünk enyhén elmosódott. 

A hivatalosságok szerint nincs
kifogásolnivaló a modellügynöksé-
gek közvetítőinek tevékenységé-
ben, minden engedélyt
megszereztek, és a jelek szerint az,
hogy Marosvásárhely főterén, a
Kultúrpalota felőli oldalon, az
Orange mobilszolgáltató szomszéd-
ságában magánszemélyek saját hi-
székenységük áldozataivá válnak, a
fiatal lányokat pimaszul, már-már
erőszakosan belökdösik, a kisgyer-
mekeseket a reklámiparban lehetsé-
ges gyors meggazdagodással
kecsegtetik, az a jelek szerint senkit
sem érdekel. Vagy a törvények kis-
kapui miatt ennyire tehetetlenek
lennének? 
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Szer Pálosy Piroska

Bukaresti „modelling” Vásárhelyen

Rendkívüli jótékonysági előadás 
a Vásárhelyi Forgatag programjában

A Tompa Miklós Társulat rendkívüli színházi előadással szerepel a Vá-
sárhelyi Forgatag – 2017 programjában. A Radu Afrim: Retromadár blokk-
nak csapódik és forró aszfaltra zuhan című produkciót a súlyos betegséggel
küzdő Mihaela Mihai színésznő, azaz Mela megsegítése céljából tűzik mű-
sorra. Az UNITER-rel (Romániai Színházi Szövetség) összefogva, az elő-
adás teljes jegybevételét Mela orvosi kezelésére fordítják, amit egy bécsi
kórházban kap. A költségek nagyon magasak, így minden támogatás számít. 

A Retromadár blokknak csapódik és forró aszfaltra zuhan rendkívüli
előadására augusztus 26-án, szombaton este 8 órától kerül sor a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház Nagytermében.

Jegyeket már lehet vásárolni a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház kis-
termi jegypénztárában, majd előadás előtt a Nagyteremnél. További in-
formációk: tel. 0735-806-152.

További támogatásokat a következő bankszámlákra lehet irányítani:
OLTEAN MIHAELA FLORINA 
Raiffeisen Bank 
RO08 RZBR 0000 0600 1934 9712 (lej)
RO78 RZBR 0000 0600 1934 9713 (euró)

Csütörtökön kezdődik az idei
év legszínesebb fesztiválja, a
VIBE. Marosvásárhely július
6–9. között a helyiek és az
erdélyi fiatalok találkozóhe-
lyévé válik. A szervezők napi
5000 fiatalra számítanak. A
fesztiválon nem csak a fiata-
lok érezhetik jól magukat: a
családdal érkezők is számta-
lan érdekességet találhatnak
az ingyenes VIBE Koli nyári
egyetem programjában.

A szervezés utolsó száz méterén
a fesztivál helyszínének berendezé-
sével, a színpadok felépítésével
foglalkoznak a VIBE Fesztivál
szervezői. A csütörtökön vagy a
hétvégén a Maros-partra érkezők-
nek nemcsak hatalmas bulikban,
hanem a VIBE Koli nyári egye-
temnek köszönhetően tartalmas
időtöltésben is bőven lesz részük.
Ennek programjai bárki számára
hozzáférhetőek, hiszen ingyen ve-
hetnek részt az érdeklődők akár
úgy is, hogy a fesztiválra nem vál-
tottak jegyet. Ide nyugodtan lehet
a gyerekeket is vinni, hiszen gye-
reksarok is lesz, ahol a BBTE ma-
rosvásárhelyi kirendelt tagozatának
pedagógia szakos diákjai vigyáz-
nak majd a kicsikre. A fesztivál te-
rületén vidámpark és gazdag
ételkínálattal rendelkező food-
court is lesz. A szülők szétnézhet-
nek a Maros-parton fel-
sorakoztatott programok között,

beülhetnek egy előadásra, vagy
megtekinthetik Gönczy Tamás A
gettó arcai témában összegyűjtött
fotóit, a néprajzos hallgatók Tény-
képek című kiállítását, vagy a mű-
szakis hallgatók laskahídjainak
teherbírását tesztelhetik. A könyv-
turira érdemes könyvekkel érkezni,
hogy csereberélhessenek, aki pedig
együtt szeretne játszani a gyereke-
ivel, a REFO500 sátorban társasjá-
tékozhat, de akár ugyanitt
interaktívan tanulhat is a reformá-
ció eseményeiről. A szombati
napon 11–18 óra között egészség-
sátor is várja az érdeklődőket, ahol
ingyenméréseket végeznek majd.

A VIBE Koli egyszerre inspirá-
cióforrás és együttgondolkodás,
mert a programba változatos tema-
tikákat és a legkülönbözőbb terüle-
teken dolgozó szakembereket
gyűjtöttek össze a szervezők: lesz
szó robotmadarakról, fotózásról,
hazai fejlesztőkről, elsősegélynyúj-
tásról vagy például szépségről és
divatról, de lesznek különböző té-
májú közéleti beszélgetések is, töb-
bek között Csép Éva Andrea
parlamenti képviselő, Winkler
Gyula EP-képviselő vagy Csep-
reghy Nándor, a Miniszterelnökség
államtitkára is jelen lesz. Bemuta-
tásra kerül a marosvásárhelyi mű-
emlékek topográfiája: épületek
története, tervrajzai, fényképei vál-
nak megtekinthetővé, illetve egy
térkép, mely ezek korát jelöli. 

A VIBE fesztiváligazgatója sze-
retné, ha a VIBE-ot teljes mérték-
ben magukénak éreznék a
marosvásárhelyiek, hiszen nélkü-
lük nem is születhetett volna meg
a fesztivál. „A Marosvásárhelyre
látogató fesztiválozók révén pezs-
gés és élet költözik a városba.
Ennek van gazdasági oldala is, hi-
szen számos helyi vállalkozó, szol-
gáltató jut többletbevételhez az
idelátogató több ezer fiatal révén.
Több tucat helyi vállalkozás csat-
lakozott a VIBE támogatóihoz: a
belvárosi üzletek kirakataiban
megjelenhettek a fesztivál plakátjai
és a bejárati ajtókon a We VIBE
Tîrgu Mureş/Marosvásárhely! mat-
ricák. A Maros-part Erdély legbu-
lisabb találkozóhelyévé fog válni
négy napra, ahol életre szóló barát-
ságok és szakmai kapcsolatok ala-
kulnak ki és erősödnek meg” –
vetítette előre Rés Konrád Gergely
fesztiváligazgató, mire számítanak
csütörtök és vasárnap között. 

A VIBE Fesztivál változatos
zenei kínálattal készült az idei első
kiadásra, az előadók listája hihetet-
lenül színes, ahogy az erdélyi fia-
talok ízlésvilága is. Ott lesz a
nemzetközi zeneipar egyik legis-
mertebb alakja, Borgore és a tekin-
télyes elektronikus zenei pályát
maga mögött tudó Pendulum dj set.
Bulizhatunk majd a bulibáróval,
Kis Grófóval is, aki legendás kon-
certjeiről is híres. Lesz Akkezdet

Phiai vagy Bëlga
annak, aki az un-
dergroundot kedveli,
és Margaret Island,
Wellhello, Intim
Torna Illegál, 30Y is
a magyar mainst-
ream popzene és al-
ternatív rock
közönségének. Az
erdélyi fellépők
külön színpadon, a
Kompgyárban vált-
ják egymást négy
napon át, rájuk
külön érdemes lesz
figyelni, hiszen iz-
galmas hazai alko-
tókkal találkoz-
hatunk. Összesen
több mint 50 fellépő
szórakoztatja majd a
VIBE Fesztivál kö-
zösségét. 

A VIBE Fesztivál 
a vásárhelyiek találkozója 

A marosvásárhelyi Női Akadé-
mia a Divers Egyesület támo-
gatásával július 10–14. között
a Kézműves gyermekek mű-
helyébe várja a 7 és 12 éves
gyermekeket.

Naponta két kézművesműhelyre
kerül sor 10 és 14 óra között a For-
radalom utca 45. szám alatt. Szép
idő esetén a tevékenységek sátor-
ban, az udvaron zajlanak.

A műhelyeken a következő kéz-
műves-foglalkozásokkal ismerked-
hetnek meg a gyerekek:
gyöngyfűzés, fafaragás, papírkosár-
fonás, csomózás, nemezelés, szal-
vétatechnika, mézeskalács,
nemezelt díszek, kukoricaháncs
díszek, hűtőmágnesek, valamint
pompon- és filcfigurák készítése.

A Kézműves gyermekek műhe-
lyének tevékenységeit Jánosi Mária
tanárnő koordinálja, valamint na-
ponta egy műhelyt ő vezet. A szer-

vezők köszönik Székely Lajosnak
és a Bandi Dezső Kulturális Egye-
sületnek, Tóth Csillának, Dénesi Il-
dikónak, Horváth Katalinnak és
Csibi Krisztának, hogy elvállalták a
műhelyekben való oktatást.

Akiknek pedig játszani van ked-
vük, kipróbálhatják a Játéktár tár-
sasjátékait.

A szervezők mindennap friss
gyümölcsöt és vizet biztosítanak a
gyerekeknek. A tevékenységre jú-
nius 3–6-án 17.30 és 19.30 óra kö-
zött lehet személyesen feliratkozni,
ekkor kérik a napi 10 lejes részvé-
teli díjat is befizetni. Nem kötelező
a tevékenységeken mindenkinek
minden nap, valamint egész nap
részt venni.

Érdeklődni naponta 18–19 óra
között a 0722-318-605, valamint a
0740-598-563-as telefonszámon
lehet – tájékoztatott Koreck Mária
szervező. 

Kézműves-foglalkozás 
gyermekeknek

Súlyos közúti baleset
A hét végén több közúti baleset történt a megyében, súlyos sérültje

azonban csak a Nyágrán bekövetkezett hármas ütközésnek volt. A balese-
tet egy 51 éves Neamţ megyei gépkocsivezető okozta, aki a túlzott sebes-
ség következtében járművével az ellentétes sávra tért át, ahol egy 38 éves
Hargita megyei férfi vezette gépkocsival ütközött. Ez utóbbi autó egy har-
madik gépkocsinak csapódott, amelyet egy 31 éves férfi vezetett. Az üt-
közésben egy 29 éves nő sérült meg súlyosan, ugyanakkor két kiskorú és
egy felnőtt könnyebb sérülést szenvedett.



ADÁSVÉTEL

ELADÓ a klinikák közelében 79 m2-
es első emeleti lakás (két szoba,
fürdő, nagy konyha-ebédlő, nagy te-
rasz) új tömbházban. Zárt udvaron
parkolóhely. Tel. 0737-043-492. (-I)

ELADÓ ház Küsmödön, a 175. szám
alatt. Tel. 0729-788-977. (2073-I)

ELADÓK új matracok 240 lejtől. Tel.
0744-438-594. (18998)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-877-789.
(2092)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (1967)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (1967)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0758-548-501.
(2111)

TŰZIFA eladó. Tel. 0740-910-651.
(2067)

VESZEK olcsó autót. Tel. 0741-504-671.
(2143)

ELADÓ tűzifa (145 m). Tel. 0757-439-
281. (2141)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0756-946-913.
(2145)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011.
(2145)

VASTAG tűzifa eladó. Tel. 0753-590-
792. (2144)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-578-

568. (2144)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0740-278-

920. (2144)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0749-837-

290. (2147)

ELADÓ szigetelt, III. emeleti  garzon
termopánnal, saját hőközponttal a Vi-
itorului utcában. Tel. 0747-010-874,
0744-285-109. (2158)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (19009)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-

lunk személyzettel. Tel. 0749-543-

104. (717-I)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,

és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-

ranciával. Tel. 0722-846-011. (2023)

CÉG 10% KEDVEZMÉNNYEL

építkezési munkát vállal: háztetők

készítését (Lindab cserépből) és

javításokat, bádogosmunkát, cserép-

forgatást, bontást, belső-külső mun-

kálatokat, kapuk, kerítések készítését,

szigetelést stb. Tel. 0747-634-747.

(1944)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget

aláírok. Tel. 0756-760-667. (19049-I)

IDŐS HÁZASPÁR mellé nappalra

ápolónőt keresünk. Tel. 0744-395-936.

(2066)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.

Tel. 0748-020-050. (2134)

VÁLLALUNK: ácsmunkát, tetőkészí-

tést Lindab lemezből vagy cserépből,

tetőfestést, szigetelést. Készítünk le-

folyókat. Nyugdíjasoknak 15% ked-

vezmény. Tel. 0755-572-686. (2137-I)

SZÉPÜLJÖN kényelemben otthonában:

családi fodrászat. Tel. 0741-611-092.

(2142)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorúan emlékezünk július
negyedikén id. PETELEI
ISTVÁN nyugalmazott újság-
íróra halálának második
évfordulóján. Nyugodj béké-
ben, csendesen, drága Tata!
Szerettei. (sz.-I)

„Csak az élet az, ami hamar
elszalad, amit szeretve tettünk
benne, az megmarad.”
Szomorú szívvel emlékezünk
július 4-én édesanyánkra, id.
HUNYADI KATALINRA szül.
Roth halálának 10.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi lánya, fia, három
unokája és menye. (2003-I)

Emlékeztetni szeretném mind-
azokat, akik ismerték, szeret-
ték és tisztelték drága jó
édesapámat, KACSÓ FERENCZ
lakatosmestert, hogy ma,
július 4-én van halálának 22.
évfordulója. Emlékét szere-
tettel őrzi leánya, Éva,
unokája, Emese és annak
férje, Levente. Nyugodj
békében, drága édesapám!
(2088-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
az ákosfalvi SZATMÁRI
ILONÁRA szül. Kocsis
halálának 25. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(mp.-I) 

ELHALÁLOZÁS

Megrendülten tudatjuk, hogy a
fáradhatatlan, gondos férj, sze-
rető apa és nagyapa, 

BARABÁS SÁNDOR 
életének 65. évében váratlanul
meghalt. Búcsút veszünk tőle
2017. július 4-én 12 órakor a re-
formátus temetőben. Nyugodjék
csendesen! 

Gyászoló szerettei. (2135-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó édesanya, anyós, nagy-
mama, testvér, sógornő, barát és
jó szomszéd, 

HANUSZ ANNA 
szül. Pálfi 

július 1-jén rövid, de súlyos
szenvedés után hirtelen elhunyt.
Temetése július 4-én 14 órakor
lesz a marosvásárhelyi katolikus
temető alsó kápolnájából. 

Bánatos lányai, Annamária 
és Melinda, unokája, Andrea 

és veje, Karcsi. (2150-I)

Fájó szívvel tudatom, hogy a sze-
retett nőtestvérem, 

HANUSZ ANNA 
szül. Pálfi

július 1-jén hirtelen elhunyt. Te-
metése július 4-én 14 órakor lesz
a marosvásárhelyi katolikus te-
mető alsó kápolnájából. 

Bánatos testvére és családja.
(2150-I)

Szívünk mély fájdalmával, de a
Jóisten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a drága fe-
leség, édesanya, nagymama,
anyós, sógornő, nagynéni, jó
barát és jó szomszéd,

az egykori 
Területi Számítóközpont

és az IEELIF volt dolgozója, 
KOVÁCS EDIT 
szül. Demeter 

hosszú, kegyetlen betegség, de
türelemmel viselt szenvedés
után, életének 76. évében, bol-
dog házasságának 57. évében,
2017. július 3-án megpihent. Te-
metése 2017. július 5-én 13 óra-
kor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben, római ka-
tolikus szertartás szerint. 

Búcsúznak tőle bánatos 
szerettei: férje és fia, Sándor,

menye, Enikő, valamint unokái:
Andrea és Zsolt. 

Soha el nem múló, drága 
emléke örökké élni fog szívünkben.

Nyugodjon békében! (2156-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após,
nagytata és dédnagytata, 

SZOTYORI ERNŐ 
elhunyt 89 éves korában, rövid
szenvedés után. Temetése 2017.
július 5-én, szerdán 14 órakor
lesz a marosvásárhelyi reformá-
tus temetőben. 

A gyászoló család. (2159-I)
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Szomorúan hozzuk a tudo-
mására mindazoknak, akik
ismerték, szerették és tisztelték,
hogy 

VITA MARGIT-MÁRIA 
szül. Marton 

2017. július 3-án, életének 71.,
házasságának 42. évében
visszatért Mennyei Atyánkhoz.
Alkalmazottja volt az ICVA-ICRA
vállalatnak, példaként tartották,
mindig kedves, segítőkész és
őszinte volt. A családját nagyon
szerette, pontos, emberszerető
volt, az igazságért mindent
elkövetett. Temetésére 2017.
július 5-én 14 órakor kerül sor római katolikus szertartás szerint a
marosvásárhelyi római katolikus temető felső kápolnájából. 
Búcsúzik a gyászoló család: férje, fia, unokája, menye, anyatársa, 

jó barátai és szomszédai. (2149-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A GREEN ÖKOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY MAROSVÁSÁRHELYI
POSZTLICEÁLIS ISKOLÁJÁBA a 2017–2018-as tanévre a
következő szakokra lehet iratkozni: 
– általános, gyógyszerész-, laboratóriumi, radiológiai, balneofizio-
kinetoterápiás 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)

A Népújság   
hirdetési irodájában

felveszünk  
APRÓ-

HIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai 

HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI  JELENBE.

MEDJUGORJEI ZARÁNDOKLAT 2017: 
• július 31. – augusztus 6. között (Ifjúsági Fesztivál)
• aug. 26-31. (gyászolóknak, de nem csak)
• okt. 9-14.
Lelki vezető: T. Hajlák Attila-István.
Kézdivásárhely – Csíkszereda – Udvarhely – Marosvásárhely. 
Érdeklődni a 0742-698-166-os telefonszámon. (sz.-I)

Drágul 
a villanyáram

„A villanyáram árának mint-
egy 8 százalékos növekedése or-
szágos átlagot jelent, vannak
régiók, ahol a drágulás üteme
eléri a 15 százalékot, máshol
azonban csak 5 százalékos, s van,
ahol csökkent. Összességében
véve havi 3 lejről van szó, évi 36
lejről” – nyilatkozta hétfőn Nicu-
lae Havrileţ. Az Országos Ener-
giaár-szabályozó Hatóság
(ANRE) elnöke szerint a piaci ár-
csökkenés nem látszott meg kel-
lőképpen a lakossági
villanyszámlákon, még mindig
látunk a szolgáltatók által kialku-
dott árnál kisebbeket. Mint ma-
gyarázta, ezek a dolgok a
termelők és a szolgáltatók közötti
megállapodáson múlnak. Havrileţ
azt mondja, ez a mostani áreme-
lés „se nem kicsi, se nem nagy”.

Annak kapcsán, hogy milyen
mozgások várhatóak a piacon a
télen, miután januártól teljesen
megszűnik az árszabályozás,
Havrileţ szerint a háztartási fo-
gyasztásra szánt villanyáram 10
százaléka szabályozott jelenleg,
ami „nem releváns, így nem lesz
releváns az eltűnése sem”. „Az ár
nagyban függ majd attól, hogy a
kosárba milyen arányban kerül
bele újrahasznosítható energia,
ami jelentős csökkenést eredmé-
nyez, de függ a szolgáltatóktól is,
hogy milyen árat tudnak kial-
kudni a termelőktől” – közölte az
ANRE elnöke.

Emlékeztetett ugyanakkor,
hogy a szakhatóságnak van egy
árkalkulátora, amelynek segítsé-
gével minden fogyasztó meg
tudja nézni, hogy milyen energia-
árak vannak lakóhelyén, és ha
egy másik szolgáltató ajánlata
jobbnak tűnik, akkor válthat.
(Mediafax)

Dolgoznak 
a parlamenti 

vakáció ideje alatt
A liberálisok a parlamenti va-

káció ideje alatt is dolgozni fog-
nak, és figyelni fogják, hogy „mi
történik minden minisztérium-
ban” – jelentette be hétfőn Ludo-
vic Orban, a Nemzeti Liberális
Párt (PNL) elnöke. Hozzátette:
meghatározták az országos veze-
tőség programját, hogy ki, mikor,
hova megy terepre, ugyanakkor a
párt szakbizottságait is újraindít-
ják.  Orban bejelentette, hogy ma-
ximális figyelemmel fogják
követni a minisztériumok munká-
ját, ugyanis a kormányt felhatal-
mazták, hogy a parlamenti
szünidőben is adhasson ki kor-
mányrendeleteket. A pártelnök
szerint van néhány olyan terület,
ahol a kormány ugyanazt követ-
heti el, mint a 13-as számú kor-
mányrendelet kapcsán, és „olyan
jogszabályokkal ébredünk fel,
amelyek kapcsán nem rendeznek
közvitát, vagy olyan jogszabá-
lyokkal, amelyek katasztrofálisak
lehetnek a gazdaság számára”. 

Ludovic Orban elmondta, nép-
számlálást tartanak a párttagok
között, majd hozzátette, hogy je-
lenleg 150.000 és 200.000 sze-
mélyre tehető a PNL-tagok
száma. 

A PNL vezetősége úgy döntött,
hogy felleltározzák a liberális 
honatyák által benyújtott törvény-
kezdeményezéseket annak érde-
kében, hogy eldöntsék, mely
törvénytervezeteket támogat to-
vábbra is a párt, ugyanis vannak
olyan egyéni kezdeményezések,
amelyek „nem tükrözik azt a po-
litikai programot, amelyet a párt
kongresszusán fogadtak el”.
(Agerpres)
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz az üzleteibe ELADÓKAT, a pékségbe
pedig MUNKÁSOKAT. Az önéletrajzokat a Bodoni utca 85. szám
alatti üzletben lehet benyújtani. (18872-I)
Az IMATEX és a Marosvásárhelyi Kulturális Tudományegyetem
SZERELŐLAKATOSI munkahelyet kínál időszakos németországi át-
helyezéssel, vonzó bérezéssel. Elvárások: minimum általános iskolai
végzettség, barkácsolási készség, műszakirajz-készítés és -olvasás is-
merete, alapfokú német- vagy angolnyelv-tudás előnyt jelent. További
információt a 0745-092-441-es telefonszámon, illetve az 
mktemaros@gmail.com e-mail-címen kérhet. (sz.)
VARRODA alkalmaz  KÉSZRUHAKÉSZÍTŐT, CÉRNAPUCOLÓ
SZEMÉLYT és MESTERT. Tel. 0742-298-872. (19054-I)
MAGAS KERESETI LEHETŐSÉG baráti környezetben! Teraszos
vendéglő  Marosvásárhely főterén SZAKÁCSOT alkalmaz. Tel. 0723-
003-110. (19045)
A COUNTRY PUB ÉTTEREM keres KONYHAI KISEGÍTŐT és
MOSOGATÓT. Bővebb információ a 0754-365-473-as telefonszá-
mon. (19056)
ELŐKELŐ HELYISÉG SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT,
MOSOGATÓT, PINCÉRT és SEGÉDPINCÉRT alkalmaz. Tel. 0743-
087-373, 0733-910-351, 0746-251-010. (19062)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
A MARIS alkalmaz tapasztalattal rendelkező ELÁRUSÍTÓNŐT a
Gyémánt-piacon levő üzletébe. Tel. 0745-609-051. (1968-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT árukihordásra, fiatal SEGÉD-
MUNKÁST és MÉSZÁROST. Tel. 0744-644-026. (19067)
A FAN COURIER MAROSVÁSÁRHELY alkalmaz FUTÁROKAT
és ÁRUMOZGATÓKAT. Követelmények: felelősségérzet, komoly
hozzáállás, rugalmasság; B kategóriás hajtási jogosítvány (a futárok-
nak). Az önéletrajzokat a hr.tgmures@fancourier.ro e-mail-címre vár-
juk. Részletek a 0265/311-470-es telefonszámon, 4062-es mellék.
(sz.-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  SZAKÁCSOT,
SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁROST, MOSOGATÓT és SZO-
BALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (6046)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  gyermekek szá-
mára ANIMÁTORT. Tel. 0722-268-866. (60046)
SZITANYOMTATÁSI ismeretekkel rendelkező személyeket alkal-
mazunk. Tel. 0745-356-536. (19069)
AKKREDITÁLT manikűrös és fodrász szakképesítő tanfolyamok!
Jelentkezni, érdeklődni: tel. 0744-996-845. (-I)
KAMIONSOFŐRÖKET alkalmazunk UNIÓS MUNKÁRA. Tel.
0771-359-885. (2140-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

2.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ - 118-932
- általános - 118-800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
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.

A Maros Megyei Múzeum tisztelettel meghívja BUDAY ÁRPÁD (1879–1937) régész emléktáblájának 
avatási ünnepségére 2017. július 5-én 12 órai kezdettel a Régészeti és Történelmi Múzeum várbeli épületébe.
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat 
a következő munkakörbe:

minőségügyi munkatárs / minőségellenőr

Előny:
• a műszaki rajz alapfokú ismerete, termelőközegben szerzett mi-
nőségügyi szakmai tapasztalat.

Az önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház 
vevőszolgálatán („Gyártás – minőségellenőr” megjelöléssel),

Dózsa György u. 145/a, illetve e-mailben 
a productie@surubtrade.ro címen. 

További információ a 0745-043-920 telefonszámon. 

Elvárásaink: 
• középiskolai végzettség
• MS Office programok ismerete
• önszervezőkészség, döntéshozó
képesség
• tanulékonyság

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

A Siletina Impex
– Helyi 

Közszállítási
Vállalat Rt. 

személyzetválogatást szervez
autóbuszsofőri állások 

betöltésére:
Követelmények: 
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély

(atestat)
– legkevesebb két év tapasztalat

személyszállításban
A kérvények önéletrajzzal, a

jogosítvány, illetve az engedély,
a végzettséget igazoló iratok má-
solatával, esetleges ajánlással  a
cég Marosvásárhely, Béga utca
2. szám alatti titkárságán  nyújt-
hatók be hétfőtől péntekig 9–15
óra között. 

Bővebb felvilágosítás 
a 0265/269-077-es 

telefonszámon.


