
Szentgericén is
megfordult Potápi
A község polgármestere, Szőcs Antal
„történelmi pillanatként” élte meg a
napot, egyrészt, mert három megnyert
pályázatról tudott beszámolni, más-
részt, mert a község vendégeként
megérkezett Potápi Árpád János, a
magyar kormány nemzetpolitikáért fe-
lelős államtitkára is. 
____________2.
Kiigazították 
Maros megye
költségvetését
A Maros Megyei Tanács múlt heti ülé-
sén kiigazították a megyei önkormány-
zat költségvetését,  protokollumot
fogadtak el egy egészségügyi kiváló-
sági központ létrehozására és a Ma-
rosvásárhelyen létesülő  intervenciós
központ  műszaki-gazdasági mutatóit
is megszavazták. 
____________5.
Magyar óvodából
múzeum 
Működik még az ifjúsági énekkar és if-
júsági bibliaórákat is tartanak, de
egyre kevesebb a résztvevő. Koráb-
ban minden egyházi ünnepen és világi
bálokon volt műsor, most nincs akivel
megtartani ezeket – mondja a lelkész,
majd előveszi a regisztert, és sorolja.
____________6.
Középkori varázs
Segesváron 
A középkor szín- és hangzásvilága töl-
tötte be a hét végén a segesvári várat.
Miután tavaly elmaradt,  a helyi önkor-
mányzat idén önerőből szer-
vezte meg a nagy tömegeket vonzó
fesztivált. 
____________9.

Másfél évtized után ugyanabba az irodába tért vissza, ahon-
nan meghurcolták és arra kényszerítették, hogy megismerje
a romániai igazságügy barátságtalan arcát is. A Maros Megyei
Törvényszék egykori elnöki irodája, ahol gyakori sajtótájé-
koztatóit tartotta a 2000-es évek elején, most a Fellebbviteli
Bíróság elnökének a székhelye. Volt és mai irodájában be-
szélgettem el dr. Andreea Ciucă bírónővel, aki a Marosvásár-
helyi Fellebbviteli Bíróság elnöki tisztségét országos elsőként
kitűnő pontszámmal nyerte el versenyvizsgán. 

Július közepéig a Közigazgatási Bíróság II-es polgári részlegét vezette,
országos szinten pedig a Romániai Magisztrátusok Egyesületének
(AMR) ideiglenes elnöki tisztségét is betölti 2016 decembere óta, amikor
az igazgatótanács a tisztség átvételére jelölte.  

– Mikortól érvényes a kinevezése? – kérdeztem az elnöknőtől.
– A Legfelsőbb Bírói Tanács döntése alapján június 15-től szól a kine-

vezésem a Fellebbviteli Bíróság élére. Emellett maradok az AMR ideig-
lenes elnöke is.

– Feltételezem, hogy nem volt és nem lesz könnyű Bukarestben és itthon
is helytállni.

Kanyaró ellen kirúgással?
A nyár egyik „forró” témája a kanyarójárvány, amelyben egy év

alatt több mint háromezren betegedtek meg, és több halálos áldozatot
is követelt. A kormányfő ezért kötelezővé tenné a védőoltást. Vélemé-
nye szerint azok a szülők, akik elutasítják, nem nevezhetők szülőknek,
mert nemcsak saját gyermeküket, de akár egy teljes közösséget is ve-
szélybe sodornak. Kijelentette: egy civilizált európai országban leg-
alább 95%-os az oltottsági arány a gyermekek körében. Románia
pedig a maga 50% körüli átlagával távol áll a civilizált világtól. 

A szaktárca jelentése szerint több mint kétszázezer kilenc hónap és
kilenc év közötti gyermek nincs beoltva, de az is probléma, hogy nem
létezik tartalékkészlet oltóanyagból járványok esetére. Ezért létesítet-
tek a megyékben egy, a megyei tanács, a helyi önkormányzatok és a
megyei egészségügyi igazgatóságok képviselőiből álló bizottságot,
amelyet a prefektus koordinál,  és feladata gyakorlatba ültetni a ka-
nyarójárvány további terjedését gátló intézkedéstervet.

A bizottságok országszerte 2.277 olyan települést azonosítottak,
ahol fennáll a kanyarógócok kialakulásának kockázata. Többségükben
főleg romák lakta településekről van szó. 

Az egészségügyi tárca vezetője szerint a megoldás az, ha leváltja a
megyei igazgatókat, és máris menesztette azoknak a közegészségügyi
igazgatóságoknak az ügyvezetőit, ahol az oltottsági arány 50% alatt
van... 

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás az 5. oldalon)
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Nyáresti orgonahangverseny
A Nyáresti orgonahangversenyek koncertsorozat au-
gusztus 3-án, csütörtökön este 7 órakor a marosvásár-
helyi Bolyai téri unitárius templomban folytatódik.
Molnár Tünde Szeidl Ferenc hangszerét szólaltatja
meg. A belépés ingyenes.

Mezőkölpényi 
Református Kulturális Napok

A Mezőkölpényi Református Egyházközség presbitéri-
uma és a faluközösség a hét végén, augusztus 5-én,
szombaton és 6-án, vasárnap tartja a Mezőkölpényi Re-
formátus Kulturális Napokat, amelyek keretében meg-
nyitják a Reformáció 500 című kiállítást Buksa Dalma
képzőművészeti egyetemi hallgató munkáiból. Kelemen
Tibor mezőkölpényi amatőr festő munkáiból is kiállítás
nyílik. Bemutatják Kónya László református lelkipásztor
Múlt és jelen című verseskötetét. Hallottad-e hírét? cím-

mel székely-mezőségi néptánctalálkozó zajlik a kör-
nyékbeli hagyományőrző néptáncegyüttesek fellépé-
sével, illetve kopjafa- és székelykapu-avatás is lesz, és
kiosztják a díszpolgári címeket is. A keresztyén zenei
koncerten fellép Jakab Roland Attila is, a Virtuózok ve-
télkedőn nemzetközileg is elismert fiatal zenész. 

Marosvásárhelyiek 
Világtalálkozója

A Vásárhelyi Forgatag rendezvénysorozat részeként,
augusztus 25–27. között újra megrendezésre kerül a
Marosvásárhelyiek Világtalálkozója. Az ötödik találkozó
szervezői kulturális programokkal, színes gálaműsorral,
verbunkversennyel, sporteseményekkel, Bolyai-túrával,
a marosvásárhelyiséghez kapcsolódó interaktív elő-
adással és számos meglepetéssel várják az érdeklődő-
ket. A rendezvények a Kultúrpalotában, a Bolyai líceum
udvarán és sportpályáján, illetve a várban zajlanak. A
részletes program hamarosan elkészül – tájékoztatott
Kirsch Attila programfelelős.

Szombaton tizenegyedszer szer-
vezték meg Backamadaras köz-
ség ünnepségét, az ideinek
Szentgerice adott otthont. 

A 2006 óta évente szervezendő köz-
ségi ünnepséget hol a községközpont-
ban, hol Szentgericén tartják. Az idein
is a félreeső település látta vendégül a
madarasiakat és a testvértelepülések
küldöttségeit. Délelőtt főzőverseny
kezdődött a téren, a színpadon áhítatot
tartottak a falu lelkészei, de kézműves-
termék-kiállítást is szerveztek, ahol
szőtteseket, népviseleti darabokat, fes-
tett üveget, papírból készült ékszere-
ket, mézet és méhészeti termékeket
kínáltak, a gyerekeket arcfestésre is
várták. Eközben elkészültek az ételek:
a madarasi Vadnyugat csapat köröm-
pörköltet, az abádszalókiak sűrű gu-
lyáslevest készítettek csipetkével, az
önkormányzat a hagyományos ma-
darasi „indulási mártással” állt elő, a
helyi unitárius és református egyház és
a Sancta Gracia egyesület hagyomá-
nyos gulyást, míg a Vásárhelyi Plutó
csapat sörben párolt körömpörköltet
kínált. Az ünnepségen a magyaror-
szági Abádszalók és Diósberény, vala-
mint a felvidéki Búcs is képviseltette
magát. Ebéd után a színpadon kulturá-
lis műsor folyt, fellépett a madarasi
Kincses és a szentgericei Gyöngyös
Bokréta néptánccsoport két-két kor-
csoporttal, továbbá az erdőcsinádi Ár-
vácska, a balavásári Vásár, népdalokat

énekelt a csittszentiváni Gálfalvi Re-
beka Evelin. Késő délután Novák
Csaba Zoltán szenátor jelenlétében sor
került 25 községbeli ifjú nagykorúsítá-
sára, kitüntették az idei németországi
világbajnokságon bronzérmet szerző
14 éves helyi ifj. Benke Zoltán tekést.
Ezután koncerteknek adták át a szín-
padot, a tömeget Jocó Junior, Felszegi
Annamari és Kally szórakoztatta, majd
utcabállal folytatták késő éjszakáig.

A község polgármestere, Szőcs
Antal „történelmi pillanatként” élte
meg a napot, egyrészt, mert három
megnyert pályázatról tudott beszá-
molni, másrészt, mert a község vendé-
geként megérkezett Potápi Árpád
János, a magyar kormány nemzetpoli-

tikáért felelős államtitkára is. A politi-
kus a helyi étkek és termékek szemre-
vételezése után az unitárius templomot
is megtekintette. 

A helyiek köszönetet mondtak az ál-
lamtitkárnak és a kormánynak az eddig
kapott folyamatos támogatásokért:
idén a helyi református gyülekezet egy
hétszemélyes szórványközösségi autó
beszerzésére kapott hárommillió forint
egyedi támogatást – tudtuk meg Bati-
zán Attila lelkésztől, míg a református
és unitárius egyházközségek, a helyi
Tiboldi alapítvány és Sancta Gracia
egyesület egyenként hétszázezer forin-
tot nyertek egy-egy pályázaton, tette
hozzá Nagy György alpolgármester.

Ma BOGLÁRKA, 
holnap LEHEL napja.
LEHEL: a régi magyar Lél ké-
sőbbi változata, amely a XIV.
századi Pozsonyi krónikában ol-
vasható először. A lehel ige sze-
repel az átalakulásban, ahogy az
eredeti Lél is a lélegzik igéből
származik, és jelenti a kürtöst,
kürtfúvót. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. július 31.

1 EUR 4,5598
1 USD 3,8873

100 HUF 1,4959
1 g ARANY 158,3862

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

IV. Nemzetközi Kastélypark 
Művésztelep

Nemzetközi alkotótelepnek, majd tárlatnyitónak ad otthont
idén is július 31-e és augusztus 11-e között a gernyeszegi
Teleki-kastély. A Nemzetközi Kastélypark Művésztelep  Po-
korny Attila (RO-HU) és Knyihár Amarilla (HU) képzőmű-
vészek kezdeményezésére, a Castle Art Port Egyesület és
a Gernyeszegi Teleki-kastély Egyesület szervezésében va-
lósul meg. A meghívott művészek évről évre változó tema-
tika mentén hoznak létre a Teleki-kastély és park inspirálta
műveket. A 2017-es művésztelep alkotásainak témája a
fény. A tegnap kezdődött táborban születő munkák kiállítá-
sára augusztus 11-én, jövő pénteken délután 6 órakor kerül
sor, a tárlat megtekinthető lesz a Teleki-kastély nyitvatartási
ideje alatt: naponta 10 és 18 óra között. 

A szászrégeni magyar tanítóképző
napja

Szeptember első szombatján – a hagyományokhoz híven
– ebben az esztendőben is megtartják a szászrégeni ma-
gyar tanítóképző napját. Szeptember elsején, péntek dél-
után 5 órakor koszorúzásra kerül sor az elhunyt tanárok és
diáktársak emlékhelyén a magyarrégeni református teme-
tőben. Szintén pénteken délután 6 órakor hálaadó isten-
tiszteletet tartanak a római katolikus templomban.
Szombaton délelőtt 10 órakor a volt képzőben találkoznak
a résztvevők. Bővebb tájékoztatással Borsos Hortáver
Mária szolgál a 0265/513-438as telefonszámon. A szerve-
zők minden volt tanítóképzőst várnak az együttlétre.

Válogató
A marosvásárhelyi ASA Futballklub tehetségválogatót tart
2007-ben született gyermekeknek szeptember elsejéig he-
tente kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 9 órától a
Víkendtelepen levő 1-es műfüves pályán. Sportfelszerelés
szükséges. Érdeklődni Ştian Dorin edzőnél lehet a 0745-
754-750-es telefonszámon.

Jogi tanácsadás
Augusztus 2-án, szerdán délután 4 órakor szerkesztősé-
günk Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II.
emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőink-
nek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy
vigyék magukkal előfizetési szelvényüket, illetve az ügyük-
kel kapcsolatos minden iratot.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

1., kedd
A Nap kel 

6 óra 2 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 54 perckor. 
Az év 213. napja, 

hátravan 152 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
Meleg, napos idő

Hőmérséklet:
max. 340C
min. 170C

A község értékeit, ételkülönlegességeit és a falu műemlék templomát is megtekintette az államtitkár 
Fotó: Gligor Róbert László

Kiállítás, főzés, kulturális és szórakoztató programok várták a községbelieket

Megyei hírek

Gligor Róbert László

RENDEZVÉNYEK

Szentgericén is megfordult Potápi



Az elmúlt nap eseményei fokozzák az Európai Unió
aggodalmát a demokrácia venezuelai sorsát illetően
– közölte Mina Andreeva, az uniós bizottság egyik
szóvivője hétfőn, egy nappal a dél-amerikai ország-
ban Nicolás Maduro elnök kezdeményezésére meg-
tartott alkotmányozó nemzetgyűlési választások
után.

Andreeva kijelentette, az Európai Unió elítéli a biztonsági
erők túlzott és aránytalan fellépését, sajnálatát fejezi ki a ve-
nezuelai alkotmányozó gyűlés tagjainak vasárnapi megválasz-
tása idején elkövetett erőszak és zavargások miatt, és arra
szólítja fel a szembenálló feleket, hogy tartózkodjanak az erő-
szak minden formájától. A venezuelai kormánynak feladata
biztosítani a jogállamiság és az alapvető emberi jogok tiszte-
letben tartását, például a véleménynyilvánítás szabadságát és
a békés tüntetéshez való jogot – mondta. A gyanús körülmé-
nyek között és az erőszak árnyékában megválasztott alkotmá-
nyozó gyűlés létrehozása tovább növeli a megosztottságot,
csorbítja a demokratikusan megválasztott intézmények törvé-
nyes működését, ezért nem lehet megoldás a kialakult prob-
lémára. Az elnöknek és a kormánynak különleges felelőssége
van az alkotmány szellemének és az intézményekbe vetett bi-
zalom helyreállításában – hangsúlyozta a szóvivő.

Antonio Tajani, az Európai Parlament (EP) elnöke nyilat-
kozatban jelentette ki: az Európai Parlament nem fogadja el
az alkotmányozó nemzetgyűlés megválasztását célző voksolás
eredményét.

Tajani aláhúzta: a nemzetközi közösség nem maradhat
csendben. Véleménye szerint delegációt kell küldeni az or-
szágba a szembenálló politikai csoportok megoldást előké-
szítő tárgyalásának elősegítése céljából.

Venezuelában vasárnap tartották az alkotmányozó nemzet-
gyűlési választást. A testület feladata az lesz, hogy újraírja az
ország alkotmányát. A referendum napján Peru, Argentína,
Kanada, Spanyolország, Costa Rica, Nagy-Britannia, az
Egyesült Államok és Mexikó is közölte, hogy nem ismerik el
a választás eredményét. Kolumbia és Peru leszögezte, hogy
az alkotmányozó gyűlés nem lehet legitim.

A világ legnagyobb olajkészleteivel rendelkező ország több
mint két éve súlyos gazdasági, politikai és társadalmi válság-
gal küzd, mára gyakorlatilag a polgárháború szélére sodródott.
A gazdasági problémák forrása, hogy az országnak a kőolajon
kívül szinte semmilyen exportcikke nincs, ezért az olaj világ-
piaci árának esése miatt Venezuela gazdasága zuhanórepü-
lésbe kezdett, és elszabadult az infláció. Sok helyen leállt a
termelés, és a boltok polcai kiürültek.

A politikai válság abból ered, hogy Maduro és pártja, vala-
mint az általuk irányított államapparátus minden eszközzel
igyekszik megakadályozni az ellenzéket a kormányváltásban.
Az ellenzék 2015-ben elsöprő győzelmet aratott ugyan a par-
lamenti választásokon, és a venezuelaiak nagy többsége Ma-
duro távozását akarja, de az elnök híveiből álló legfelsőbb
bíróság fokozatosan megkurtította a törvényhozás jogköreit,
s egy alkalommal még a parlament feladatainak átvételére is
kísérletet tett. Az ellenzék az alkotmány adta lehetőségekkel
élve aláírásgyűjtést is kezdeményezett, hogy Maduro leváltá-
sát népszavazás útján érjék el, de ezt hol a választási bizottság,
hol bíróságok akadályozták meg.

A dél-amerikai országban április óta folyamatosak a tilta-
kozások, az összecsapásokban már mintegy 120 ember halt
meg, csak vasárnap 10 ember vesztette életét az utcákon a ca-
racasi főügyészség információi szerint. (MTI)

Idén megújítják az augusztus 20-i ünnepi tűzijáték
struktúráját és koncepcióját – jelentette be a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) infokommuni-
kációért és fogyasztóvédelemért felelős
államtitkára hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón.
Kara Ákos kiemelte: az utóbbi évek leglátványosabb
tűzijátékára készülnek.

Az államalapítás ünnepe az egyik legfontosabb nemzeti
ünnep – emelte ki az államtitkár, hozzátéve: ez mozgatja meg
leginkább az embereket Magyarországon, a külhoni magyar-
ság körében, és számos turista is érdeklődik a rendezvények
iránt. Ennek megfelelően számos újítással, színvonalas prog-
ramokkal készülnek a nemzeti ünnepre – mondta. A progra-
mok idén is a hagyományoknak megfelelően a Parlament
előtti Kossuth Lajos téren kezdődnek, ahol katonai tiszteleta-
dás mellett felvonják a nemzeti lobogót. Ezt követi a honvéd-
tisztjelöltek avatása. Emellett idén is lesz hagyományos
ünnepi körmenet, a budai Várban pedig megtartják a mester-
ségek ünnepét – fejtette ki az államtitkár, hozzátéve: a részle-
tekről augusztus 10-én az Országházban tartanak majd
sajtótájékoztatót.

Az államtitkár kitért arra is, kiemelt figyelmet fordítanak a
biztonságra is. Az ünnepi rendezvények biztonságos lebonyo-
lításáért idén is az operatív törzs lesz a felelős.

Kara Ákos bejelentette, hogy a szakemberekkel is egyez-
tetve idén a Lánchíd és a Margit híd közötti Duna-szakaszra
helyezik át a tűzijátékot. Ezen a szakaszon lehetőség van több
új látványelem bemutatására, és a Parlament épülete is kiemelt
szerepet kap – tette hozzá.

Az államtitkár elmondta: az államalapítás ünnepének ren-
dezvényeiért felelős Hungarofest Nonprofit Kft. által lefoly-
tatott közbeszerzési eljáráson a NUVU Kft. lett a nyertes. A
cég – amely a vizes világbajnokság megnyitó tűzijátékát is
szervezte – nettó 175 millió 600 ezer forintból valósítja meg
az augusztus 20-i tűzijátékot.

Leskovics Éva, a NUVU Kft. képviselője, vezető pirotech-
nikus elmondta: a Dunán idén három nagyobb és tizennégy
kisebb kilövési pont lesz, ezt támogatja a Lánchídról indított
29 kilövés. A szakember kiemelte: a Lánchíd és a Margit híd
közötti szakasz mind a látvány, mind a biztonság szempont-
jából kielégítő.

A NUVU Kft. képviselője elmondta: a félórás tűzijátékot
az ipar legmodernebb programjával tervezik meg. A rakéták
európai uniós közbeszerzésűek és gyártmányúak. Szükség
esetén a tűzijáték egy gombnyomással leállítható.

A sajtótájékoztatón közölték: minden eddiginél több láto-
gatót várnak az ünnepi programokra. Az ünnepi rendezvénye-
ket idén először az NFM szervezi. (MTI)

Módosítanának 
a különnyugdíjakon

A kormány modosítaná a katonai különnyugdíjakat
szabályozó törvényt – mondta hétfőn a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) elnöke. Liviu Dragnea szerint a
módosítás során azt veszik figyelembe, hogy a már
megállapított nyugdíjak összege ne csökkenjen, hogy
ezután a különnyugdíj ne legyen magasabb a jogo-
sult által kapott bér összegénél, illetve hogy ezután
a nyugdíjaknak az emelése kizárólag az inflációhoz
igazodjon, az ágazati béremeléshez nem. Hozzá-
tette: amint a kormány elkészül a különnyugdíjakról
szóló törvényt módosító rendelettel, a parlament
rendkívüli ülésszakra ül össze. (Agerpres)

Bírság a tájékoztatás elutasítása
miatt

Az új oltástörvény értelmében azok a szülők része-
sülnek majd bírságban, akik elutasítják a vakcinákkal
kapcsolatos tájékoztatást, nem azok, akik megtagad-
ják gyermekük beoltását – nyilatkozta hétfőn az
egészségügyi miniszter. Amint az Agerpres hír-
ügynökség közölte, Florian Bodog megerősítette,
hogy akár tízezer lejes büntetéseket is előír a tör-
vénytervezet, amelyet az illetékes minisztériumok jó-
váhagyását követően tesznek közzé.

Illegális menekülttábor
Mintegy 40, romániai tartózkodási engedéllyel ren-
delkező szíriai és iraki (köztük gyerekek is) lakik
abban a táborban, amelyet a menekültek maguknak
állítottak fel Temesvár mellett a mezőn. Múlt hét
végén a rendőrség ellenőrzése nyomán a menedék-
kérőket a város menekültügyi központjába vitték, de
ott helyhiány miatt nem fogadták őket. A rendőrség
szerint a menekültek azért nem akarják elhagyni a
Temesvár melletti tábort, mert remélik, sikerülni fog
illegálisan átlépniük a magyar határt, és eljutniuk
Nyugat-Európába. (Mediafax)

Növelnék a rendőrök bérét
Olyan jogszabályon dolgozik a belügyminisztérium,
amelynek értelmében 10%-kal nő majd a rendőrök
bére – jelentette be hétfőn Carmen Dan belügymi-
niszter. A tárcavezető azt mondta, már egyeztetett az
ügyben a miniszterelnökkel és a pénzügyminiszterrel,
jelenleg a munkaügyi miniszterrel zajlanak a tárgya-
lások. A jogszabály célja kiegyenlíteni a katonák és
a rendőrök bére közötti aránytalanságokat, sok eset-
ben ugyanis jelentős eltérések mutatkoznak – tette
hozzá. (Agerpres)

Hőhullám várható
Elsőfokú hőségriasztást rendelt el mára az Országos
Meteorológiai Igazgatóság az ország 15, nyugati és
központi megyéjében. Ezekben a megyékben szer-
dán és csütörtökön másodfokú riasztás lesz érvény-
ben a kánikula miatt. Maros, Kolozs, Bihar, Szatmár,
Temes, Szilágy, Máramaros, Krassó-Szörény, Arad,
Beszterce-Naszód, Fehér, Szeben, Hunyad, Dolj és
Mehedinţi megyében 35-37 Celsius-fok körül alakul
a nappali csúcshőmérséklet, szerdán és csütörtökön
pedig fokozódik a hőség, és másodfokú kánikulari-
adó lép érvénybe. Nappal 36 és 39 Celsius-fok között
alakul a csúcshőmérséklet, és sok helyen éjszaka
sem süllyed 20 fok alá a hőmérők higanyszála. A ká-
nikula a hét végén is kitart – figyelmeztetnek a mete-
orológusok. (Agerpres)
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És persze a szokásos viták sem maradtak el. Min-
denki mondja a magáét a kötelező vakcinákat megtaga-
dóktól a védőoltásokat fenntartások nélkül elfogadókig,
tévékben, közösségi oldalakon, piacon…

Tény azonban, hogy ha kirúgják a közegészségügyi
igazgatókat, attól nem fog javulni a járványstatisztika,
néhány menesztett igazgató miatt még nem fog elkerülni
a kanyaró. Hiszen köztudott, Romániában  az oltás
megtagadása a szülőkre nézve nem jár különösebb kö-
vetkezményekkel. A jogszabály csupán arról rendelke-
zik, hogy kérésre az orvosoknak kötelességük beadni a
gyereknek a védőoltást. 

Egyértelmű törvényekre lenne szükség, amelyeket al-
kalmaznának is. 

Igaza van tehát a kormányfőnek. És nem csupán „ci-
vilizációs” szempontból. A kanyaró rendkívül fertőző
betegség, és nagyon gyorsan terjed. Ha egy kanyarós
személy olyan közösségbe kerül, amelynek tagjai érzé-
kenyek a betegségre, akkor mintegy kilencvenöt száza-
lékukat megfertőzi. 

Ezzel szemben, ha a lakosság legalább 95%-a meg-
kapja a védőoltást, a „nyájimmunizáció” miatt a beol-
tatlan öt százalék, illetve az az 1-2 százalék is, amelyik
nem reagált az oltóanyagra, védettnek számít, hiszen
nincs akitől elkapja a betegséget – mondják a szakem-
berek. 

Románia sajnos nem tartozik ebbe a kategóriába. 

Kanyaró ellen kirúgással?
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Európai Bizottság: a venezuelai események 
fokozzák az EU aggodalmát

Augusztus 20. 
Megújítják az ünnepi tűzijátékot

Koszovó felosztása az albánok és a szerbek között
hosszú távú megoldást jelenthetne a Belgrád és
Pristina között évek óta fennálló konfliktusokra –
fogalmazta meg véleményét Ivica Dacic szerb kül-
ügyminiszter a Blic című belgrádi napilapban hétfőn
megjelent írásában.

A külügyi tárca vezetője emlékeztetett arra, hogy Aleksan-
dar Vucic államfő nemzeti konzultációt kezdeményezett Ko-
szovó helyzetéről, illetve a szerb–koszovói kapcsolat
rendezéséről. Aláhúzta, hogy a köztársasági elnökkel tárgyalni
kíván a lehetséges területfelosztásról.

Ivica Dacic kiemelte: egy területcsere esetén mindenképpen
különleges státust kellene biztosítani a Koszovóban található
szerb templomoknak és kolostoroknak, valamint létre kellene
hozni a koszovói szerb kisebbségi önkormányzatok közössé-
gét, amiről négy éve egyezett meg a két fél Brüsszelben. Hoz-
zátette ugyanakkor, hogy ha javaslata megvalósíthatatlannak
bizonyul, más megoldási lehetőségeket keres majd, és támo-
gatja a megvalósítható elképzeléseket.

A szerb külügyminiszter korábban többször is beszélt arról,
hogy fel lehetne osztani a területet a szerbek és a helyi albánok
között, illetve néhány éve azt is felvetette, hogy akár terület-
cserét is lehetne alkalmazni. Így Szerbia megkapná a szerb ki-
sebbség lakta koszovói területeket, míg Koszovóhoz
csatolnának néhány, szinte teljes egészében albánok lakta dél-
szerbiai térséget. Egyik ötlet sem valósult meg, sőt ez irányú
lépések sem történtek annak ellenére, hogy Ivica Dacic 2012

és 2014 között miniszterelnökként megkezdhette volna az
erről szóló párbeszédet.

Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnöknek a Blic című
napilap múlt heti számában jelent meg a nemzeti konzultáció
szükségességéről szóló írása. Úgy fogalmazott: Szerbiának
meg kell oldania a Koszovóval fenntartott viszonyt annak ér-
dekében, hogy ezt a terhet a jövő generációinak ne kelljen to-
vább cipelniük, és Szerbia is tovább tudjon lépni. 

Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét
Szerbiától, ezt azonban Belgrád azóta sem hajlandó elismerni,
és továbbra is saját déli tartományának tekinti a többségében
albánok lakta területet.

A szerb sajtóban megjelent vélemények szerint Aleksandar
Vucic ezzel az írással, illetve az utóbbi hetekben tett kijelen-
téseivel Koszovó elismerésére készíti fel a szerb népet. Míg
korábban a szerb államfők – és miniszterelnökként még maga
Vucic is – azt mondták, hogy Szerbia soha nem fogja elis-
merni Koszovó függetlenségét, legutóbbi kijelentései inkább
arra utalnak, mégis erre készül az államfő.

A múlt hétfői cikk megjelenése óta számos politikus és po-
litológus véleményezte az államfő kezdeményezését. A leg-
többen óvatosan fogalmaztak, és nem merték egyértelműen
állítani, mi lehet egy ilyen egyeztetés végeredménye, voltak
azonban olyanok is – például Aleksandar Vulin védelmi mi-
niszter –, akik leszögezték, hogy Belgrád nem készül Pristina
önállóságának elismerésére. (MTI)

Szerb külügyminiszter Koszovó felosztásáról



A múlt hét végén tizedik alka-
lommal volt Marossárpatakon
tánc- és huszárfesztivál,
amely idén is gazdag kulturá-
lis és szórakoztató progra-
mokkal várta az érdek-
lődőket. Pénteken a kakas-
dombi sportpályán zajlottak
az események, szombaton az
iskolaudvar volt a helyszín. 

Pénteken főzőversennyel rajtolt a
faluünnepség, amelyen a sárpataki
utcák 4-5 tagú férficsapatai mérték
össze kulináris tudásukat. Az alap-
anyagokat (hús, kolbász, hagyma,
krumpli) a szervezők biztosították,
a fűszereket a versenyzők kellett
magukkal hozzák. „Kissé nagyobb
érdeklődésre számítottunk a ver-
senyző csapatok részéről, de min-
denkinek jutott egy kis kóstoló.
Négy csapat nevezett be a megmé-
rettetésre, s a háromtagú zsűri a
Békás-tó utca csapata főztjét találta
a legízletesebbnek” – tudtuk meg a
sáromberki Berekméri Csaba elis-
mert szakácstól,  a bírálóbizottság
egyik tagjától. Amíg a bográcsban
a finom étel rotyogott, Cozma Er-
zsébet-Andrea óvónő és néhány se-
gítőkész szülő irányításával
kézműves-foglalkozások zajlottak a
gyereksátorban. Volt, aki lovas
nyakláncot, virágcserépbe ültetett
lovacska díszt készített, mások szél-
forgót, poháralátétet, képrámát al-
kottak. Az arcfestés idén sem
maradt el, a kisebbek sorban álltak,
hogy rövid időre kiscicák, lovacs-
kák vagy oroszlánok lehessenek.
A lovaké és a lovasoké volt 
a főszerep

A gyerek-lovasbemutatót és
ügyességi versenyt, valamint a sze-

keres gazdák versenyét idén is dr.
Marcus Gabriella szervezte meg. A
kezdők ügyességi versenyén Mik-
lós Mercédesz végzett az első he-
lyen, a haladók csoportjában
György Fazekas Tímea bizonyult a
legügyesebbnek. A szekeres gazdák
versenyén öt fogat vett részt. Itt
Székely Ferenc hajtó diadalmasko-
dott,  hibátlanul teljesített. A győz-
tesek érmeket, kupákat,
emléklapokat vehettek át Kozma
Barna polgármestertől és Vajnár Jó-
zseftől, a marosvásárhelyi méntelep
egykori igazgatójától. Ezt követően
lovas huszárok vonultak fel a sport-
pályán, és később bemutatót is tar-
tottak. A délután folyamán
kovácsműhely is működött a hely-
színen, ahol Benedekfi Levente
Mátyás-huszár a patkolás művésze-
tét mutatta be az érdeklődőknek.
Szolgálatát a gernyeszegi Vajda
Zsolt is igénybe vette, aki egy gyö-
nyörű fedezőmén húzta sportkocsin
érkezett. A tulajdonostól megtud-
tuk, hogy a fajtiszta, ötéves nóniusz
neve Vámszedő, és a Hortobágyról
származik.  

A pénteki nap műsorvezetője
Rend Tamás zenész, tanár volt, aki
humoros bejelentéseivel, tréfáival
sokszor csalt mosolyt az egybe-
gyűltek arcára. Sötétedéskor a gye-
rekek nagy örömére tábortüzet
gyújtottak, körülötte népzenészek-
kel kísért, késő estig tartó nótázás
vette kezdetét. 
Információs táblát avattak

Szombaton reggel a mezőcsávási
fúvószenekar költötte a település la-
kóit, huszárcsapatokkal együtt járva
be a település utcáit. A második
napon a marossárpataki, gernye-
szegi, havadi, mezőpaniti, gyergyó-
szentmiklósi hagyományőrző
huszárok sora a bekecsalji Székely

Lófőkkel egészült ki. Délben ün-
nepi istentiszteletet tartottak a refor-
mátus templomban, ahol Stupár
Károly lelkipásztor hirdette az igét.
Ezt követően a történelmi szobor-
parkban folytatódott az ünnepség,
ahol Marossárpatak község infor-
mációs táblájának hivatalos átadá-
sára került sor. A táblát Kozma
Barna polgármester és Módi Attila
helyi tanácsos leplezték le. „Mihol-
csa József szobrászművész segítsé-
gével, sok munkával, apró
lépésekkel sikerült létrehozni egy
sokak által irigyelt községközpontot
s egy olyan szoborparkot, amely
egyedi a Kárpát-medencében. Igye-
keztünk mindent megtenni, hogy a
településünkre érkező vendégeket
barátságos környezet, gazdag látni-
való fogadja. Ugyanakkor, úgy gon-
doltuk, hogy szükség van egy
tájékoztató információs táblára is,
amely segít megismerni értékein-

ket” – jelentette ki a polgármester.
Hozzátette: az információs tábla se-
gítséget nyújt a Marossárpatakra lá-
togató vendégeknek, akik
megtudhatják, milyen nevezetessé-
gei, látnivalói vannak a település-
nek. Elsődleges célunk az volt,
hogy az utcák azonosíthatók legye-
nek a légi felvételen, de a térképen
láthatók a falu fontosabb látnivalói,
közintézményei, legendás helyei” –
fejtette ki Módi Attila. A tábla nem
csupán információk közlésére alkal-
mas, hanem akár pedagógiai esz-
közként is hasznos lehet.

Az iskolaudvaron található sport-
csarnok fényképkiállítás helyszíne
volt. Tízéves a Marossárpataki
Tánc- és Huszárfesztivál címmel e
sorok írójának az eddig lezajlott fa-
luünnepségekről készített felvételeit

tekinthették meg az érdeklődők. A
megnyitón is elhangzott: nem mű-
vészi fotókról van szó, a fényképek
azzal a céllal születtek, hogy meg-
örökítsék a sárpataki falunapok fon-

tosabb mozzanatait, egy kis ízelítőt
nyújtsanak azok számára, akik nem
vehettek részt az eddigi ünnepsége-
ken. A kilenc év alatt készült több
mint 3 ezer fotóból a kiállítás alkal-
mával 240 került kiválasztásra.

Az ünnepi ebédet követően a ren-
dezvényen megjelent huszárok és
néptáncosok ünnepélyesen felvo-
nultak a falu főutcáján. 
Tánc és verbunk a javából

A fesztivál ünnepélyes megnyi-
tóján elhangzott köszöntőbeszédé-
ben Kozma Barna polgármester
örömét fejezte ki, hogy sikerült ha-
gyományt teremteni az évente meg-
tartott rendezvénnyel, majd
megköszönte szervezőtársai mun-
káját, fáradozását. 

Idén sem maradt el a helyi népi
értékek és termékek kiállítása. A
sárpataki népművészek varrottaso-

kat, hímzett munkákat, dísztárgya-
kat, vadásztrófeákat, kézzel készí-
tett karkötőket, nyakékeket,
fülbevalókat tettek közszemlére.
Jelen voltak a helyi méztermelők,
illetve a híres marossárpataki pá-
linka legújabb fajtáit is meg lehetett
kóstolni.

A Marossárpatakért Egyesület
pénzdíjat és oklevelet adott át az is-
kola legjobb eredményt elért tanu-
lóinak, majd azokat a házastársakat
köszöntötték, akik idén ünneplik
aranylakodalmukat. Az önkor-
mányzat díszoklevéllel tüntette ki
Antalfi Zoltánt, a marossárpataki
pálinkafőzde tulajdonosát. A helyi
pálinkafőzők versenyén Kozma Fe-
renc almából készült itókáját vá-
lasztották az év pálinkájának. A
díjakat Kozma Barna polgármester
és Kozma Mónika főszervező adták
át.

A rendezvényen tiszteletét tette
Péter Ferenc megyei tanácselnök is,
aki Kovács Leventével, az RMDSZ
ügyvezető elnökével érkezett Ma-
rossárpatakra. 

A néptáncfesztiválon hagyo-
mányőrző csoportok mutatták be
táncaikat Magyaróról, Jobbágy-
telkéről, Mezőbándról, Körtvélyfá-
járól (két korcsoport), Marossárpa-
takról, amit a dicsőszentmártoni
Kökényes néptáncegyüttes előadása
követett. A Hajlik a Rózsafa társulat
nótaénekesei: Szilágyi Sándor és
Miklós Szilvia idén is nagy tapsot
kaptak.

Este, a marosvásárhelyi Corax
együttes fellépését követően, a mű-
sorvezető Kakasi Miska a sztárven-
dég Zanzibár együttest jelentette be,
amelynek koncertjét követően utca-
bállal zárult a kétnapos rendezvény.

Pedig reánk férne legalább egy
aprócska csoda. Úgy tűnik, van,
ahol mostanság kevés kell hozzá.
Amint a nyomtatásban is megjelent
tudósítás szerint Pásztor István, a
Vajdasági Magyar Szövetség elnöke
Tusnádon elmondta,  a délvidéki
magyarságra „most nem kockázati
tényezőként, hanem a társadalom
elfogadott és megbecsült részeként
tekintenek Szerbiában”. Ami, tette
hozzá, „főleg a VMSZ közéleti sze-
repvállalásának és a két ország
közti kapcsolat javulásának a követ-
kezménye”. Mondhatni tömör, lé-
nyegre törő megfogalmazása a
szerbiai magyarok életében ezek
szerint bekövetkezett sosemvolt for-
dulatnak.

A VMSZ szerepvállalását nem
értékelném annyira túl, mint a szer-
vezet elnöke, hiszen az „ott kell ülni
az asztalnál, ahol a döntések szület-
nek” nem jelent többet, mint azt,
hogy az adott „tájba” simultak. Ezt
ismerjük, s az ilyesminek a kölcsö-
nös hasznáról is van több mint sej-
telmünk. Ezzel ki is merült az
„elfogadott” jelző indoklása. A
„megbecsült” kifejezés azonban
olyan lelki/érzelmi árnyalatokat

hordoz, amelyek még a közelmúltig
is változó intenzitással zsigeri indu-
latokkal terhelték a szóban forgó
kapcsolatokat. Amin állítólag Ma-
gyarország és Szerbia viszonyának
javulása segített. De hát – látom be
– ez nem is csoda, hanem a legkö-
zönségesebb politika! Jó nekik.

Nem tudom, hogy az ismert
(köz)mondásnak (A szegényt az ág
is húzza) mi a fonákja, de tény,
hogy a szerencse sem kerülte el
Pásztor Istvánékat. Mint tudjuk, ez
olykor különös vargabetűket leírva
teljesedik be, mint most is. A délvi-
déki magyarokat ezúttal nem kér-
dezgethették mindegyre a
szomszédaik, hogy kinek is szur-
kolnak, mert megkímélték ettől
őket a horvátok, kiütve a nyeregből
a vízilabda-elődöntőben a szerbe-
ket. Felkínálva egyben, hogy szer-
bek és magyarok vállvetve
drukkoljanak a magyaroknak a dön-
tőben. Ami hangulati elemként sem
kevés ráadás a frissiben összejött
megbékéléshez. Ennek az érzelmi
„egymásra találásnak” végül mi fi-
zettük meg az árát a horvátoktól
szombat este beinkasszált 8:6-tal.
Amitől persze jottányit sem javul a
szerb–horvát viszony. Ez akkor
romlott a mai állapotára, amikor

német segítséggel lerombolták az
egykori Jugoszláviát, tetézve ke-
gyetlenségektől sem mentes, nehe-
zen felejthető öldökléssel. Ahogy
saccolgatom, Jugoszlávia kimúlásá-
nak centenáriuma környékén for-
dulhat esetleg elő, hogy szerb és
horvát vezető politikusok együtt
szerepeljenek, mondjuk, választási

plakáton. Vagyis, hogy az „örök
harag” legalább a mai magyar–
szerb együttélés állapotára szelídül-
jön.

Az akár krónikusnak is mond-
ható iménti „történelmietlen” téma-
kezelésem bizonyára ezúttal sem
nyeri el a történészek  tetszését. De
hát nem tehetek róla. Ők írják és
magyarázzák a történelmet, én
pedig apróra váltva a magam mód-
ján meg- és túlélem, ameddig
lehet...

Hazatérve, a VMSZ-elnök által
bemutatott délvidéki példa arra ösz-
tönözhet bennünket, hogy belegon-
doljunk: mifelénk miért nem
működik ilyen kézenfekvően a po-
litikai konjunktúra, mint Szerbiá-
ban? Pedig, ha lehet ezt így
mondani, nálunk teljesebb a „kép-
let”, egyetlen összetevő sem hiány-

zik. Az RMDSZ közéleti szerepvál-
lalásának még csak egyszerű után-
zata sem lehet a délvidéki. S itt mi
még mindig ún. „kockázati ténye-
zőnek” számítunk? Ezen a ponton
érdemes lenne belegondolni, hogy
miért és mennyire. A jogok és jog-
igények éppenséggel a vélt vagy
valós kockázatok ellen hatnak, s
innen hosszan elkanyaroghat a tü-
relmes gondolatmenet a rengeteg-
szer bejárt csapáson. 

Ehelyett inkább az országok kö-
zötti kapcsolatok állapotánál időz-
nék el. Aminek a csűrés-csavarását,
mondjam is mindjárt, a legfonto-
sabb tusnádi megszólalónak nem
kellett volna az itteni meg ottani
„segéderőkre” testálnia. A reális
helyzetértékelés híján igazán hasz-
nálható fogódzó nem került szóba.
Egyik-másik megszólalás hallatán
mindegyre az a nyugtalanítónak
mondható gondolat jutott eszembe,
hogy mi itt Erdélyben, Romániában
mintha mostanság már csak eszköz-
nek vagyunk jók, célnak azonban
nem eléggé! Talán nem egyedül
éreztem, hogy mellékvágányra te-
relnek bennünket. „Magasabb” ér-
dekek überolják az értünk való
egyértelműbb kiállást? Ezekre a
kérdésekre persze, ahogy egyéb fel-
vetésekre sem várhatunk egyenes
válaszokat. Így nincs más választá-
som, mint a két külügyér, Meleş-

canu és Szijjártó néhány hónappal
ezelőtti, máig teljességgel vissz-
hangtalan találkozóját felemlegetni.
Úgy gondolom, hogy a kölcsönös
udvariaskodáson és azon túl, hogy
„vannak még problémák”, hallgató-
lagos „egyezség” születhetett, ami
egyszerű kijelentő mondatba foglal-
ható: lehetőleg az elkerülhetetlennél
többet ne kellemetlenkedjünk egy-
másnak, s belátható ideig ti is, mi is
elsősorban a magunk dolgaival tö-
rődjünk. Szerintem itt tartunk. Arra,
úgy tűnik, sem idő, sem türelem,
hogy az áltatást félretéve, legalább
a mai „ahogy lehet” jegyében jus-
sunk közös erőfeszítéssel előbbre.

P.S.
Az „ahogy lehet” évszázados fo-

hászt csupán azért hoztam szóba,
mert Románia az amerikai–orosz
geopolitikai játszmában „tényező”
lett. Következésképpen sem ujjat
húzni vele, sem szorongatni nem
lehet, mert aki ilyesmivel próbál-
kozna, az új „csendőrparancsnok-
kal”, Donald Trumppal találná
magát szemben. S akkor mit sem
érne az, amit nemrégiben Tusnádon
hallhattunk, miszerint Amerika a si-
keres Magyarországban érdekelt.
Abban azonban aligha, hogy a szá-
mára érdektelen kisebbségi ügyek
zavarják itteni berendezkedését.

Fotó: Berekméri Edmond
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– Valóban nem, különösen, ami-
kor kiderül, hogy egyik napról a
másikra utaznom kell a fővárosba,
hogy a bírák problémáit fenntart-
sam, de vállaltam, és panasz nélkül
elvégzem. 

– Voltak-e a vizsgán helybeli el-
lenfelei?
– A megmérettetést az ország

minden olyan bírósága elnöki tiszt-
ségének a betöltésére szervezték,
ami megüresedett. A marosvásár-
helyire hárman pályáztunk, így az
idén volt a legnagyobb a versengés.

– Miből állt a versenyvizsga?
– Az április 24-től június 28-ig

tartó vizsga először is két pszicho-
lógiai teszttel kezdődött, ami egy
szóbeliből és egy sok kérdésből álló
írásbeliből állt. El kellett készíteni
a Fellebbviteli Bíróság vezetésének
menedzseri tervét, és egy hét sze-
mélyből álló bizottság előtt meg is
kellett védeni. Ezt követte az írás-
beli vizsga törvényismeretből, kom-
munikációból és vezetési
ismeretekből. Jól kellett ismerni a
Fellebbviteli Bíróság szerepét és
működését. Rengeteg volt a tanul-
nivaló, több száz oldalnyi anyag.
Eközben pedig el kellett látnom a
mindennapi bírói tevékenységet is. 

– Bár tudom, hogy szokva van,
hisz a képességfelmérő vizsgától
kezdve a kolozsvári egyetemig, a
különböző bel- és külföldi tanfo-
lyamokról nem is beszélve, min-
dig az élen teljesített, elsőnek
lenni annyi jelentkező közül
mégis figyelemre méltó teljesít-
mény.
– Túl a második fiatalságomon, a

kezdeti 131-ből több mint száz je-
lölttel, elsősorban a bíróságok, tör-
vényszékek elnöki tisztségére
pályázó fiatalokkal kellett felven-
nem a versenyt, de úgy tűnik, hogy
az eszem még jól működik, akkor
miért ne használnám?

– Említette a menedzseri tervet.
Melyek a fontosabb pontjai, mit
szándékozik tenni azért, hogy ja-
vítsa a Fellebbviteli Bíróság tevé-
kenységét?
– Nem akarok fölösleges változ-

tatásokat eszközölni. Az a célom,
hogy mindent, ami jó, megtartsunk,
ezen túl 27 évi bírósági tapasztala-
tom birtokában, továbbá a Magiszt-
rátusok Országos Egyesületénél –
ahol hosszú ideig alelnökként, majd
elnökként működtem – szerzett is-
mereteimet, valamint az eltelt évek
alatt a kollégákkal folytatott beszél-
getések és együttműködés tapaszta-
latait felhasználva azt szeretném
elérni, hogy minél jobban tegyük a
dolgunkat.

Jóhiszeműen kezdjük a munkát
kollégáimmal együtt, de nem va-
gyok álmodozó, nem hiszem azt,
hogy mindent meg tudok oldani, és
a munkánk tökéletes lesz. Jól ismer-
jük a negatív és a pozitív oldalát is
mind a bírák, mind a Fellebbviteli
Bíróság tevékenységének. A legfon-
tosabb számomra az eredményes
együttműködés, a problémák meg-
beszélése. Azt szeretném, ha mi,
bírák nyitottak lennénk akkor is, ha
bizonyos dolgokban nem egyezik a
véleményünk. Nem szeretem a tit-
kokat, az alattomos támadásokat.
Mind személyi, mind szakmai
szempontból nagyon fontosnak tar-
tom a kommunikációt, az együtt-
működést, ami a jó dolgok forrása.
Hitem szerint akkor mondhatjuk,
hogy jó bíró valaki, ha képes a meg-
értésre, és meg tudja értetni magát
a munkatársaival. 

A tervben szerepelnek a joggya-
korlattal kapcsolatos elképzelések,
a bíróságok megszervezésére, a te-
vékenységek zökkenőmentes lebo-
nyolítására vonatkozó ajánlatok, az
átláthatóság, a megindoklásokkal
kapcsolatos kérdések, minden, ami-
vel megkönnyíthetjük a bírák mun-
káját, és elégedettek lehetnek azok
is, akik hozzánk fordulnak.  

– Ítélethozatal után mennyi idő
alatt kell megindokolni a határo-
zatokat?
– Az előírások szerint 30 nap

alatt. Ilyen szempontból a tavalyi
mérlegünkben összességében ked-
vező volt a statisztika. Ez nem azt
jelenti, hogy nincsenek késedelme-
sen megindokolt határozatok, vi-
szont míg egyesek túllépték a
megszabott határidőt, más kollégák
gyorsabban dolgoztak, ami ki-
egyenlítette az átlagot. Előfordul-
nak objektív okok is, például,
amikor az ügyek rendkívül bonyo-
lultak, vagy adott időszakban na-
gyon megterheltek a bírák, máskor
olyan esetek, amelyekben nagyon
árnyalt véleményt kell megfogal-
mazni. A megjegyzések ellenére
nem akarom jogosnak feltüntetni a
késedelmes megindoklásokat, de
olyan ígéretet sem tehetek, hogy
ezentúl teljes mértékben ki tudjuk
küszöbölni azokat.

– Hogyan alakult a peres ügyek
száma az utóbbi időszakban?
– Érdekes módon 2013–14-ben a

korábbinak szinte a kétszeresére
nőtt, majd 2016-ban 2015-höz ké-
pest országos szinten 300.000-rel
csökkent. Ez a tendencia figyelhető
meg a Vásárhelyen működő Fel-
lebbviteli Bíróságon is. A statiszti-
kák jól tükrözik a csökkenést, ami
számunkra azt jelenti, hogy a nor-
malitás felé haladunk. Ugyanakkor
a peres ügyek számának csökkené-
sével rendkívül megnőtt az össze-
tettségük. Ez egyrészt az új
törvénykönyvek és törvények
életbe lépésének, a társadalmi prob-
lémák összetettségének tulajdonít-
ható. 

– Említette az új törvénykönyve-
ket, törvényeket, amelyekkel
szemben sok kifogás hangzott el.
Milyen lépések történtek a módo-
sításukra? 
– Három törvényről van szó,

egyrészt az igazságügyi rendszer

megszervezéséről és szerkezetéről,
a bírák és az ügyészek jogállásáról,
valamint a Legfelsőbb Bírói Ta-
nácsról szóló jogszabályról. A ta-
nács már 2015-ben megfogalmazta
a javaslatait, mivel joga van a tör-
vény módosítását kérni az Igazság-
ügyi Minisztériumtól. Viták
következtek a szenátusban, amelye-
ken részt vett a magisztrátusok
egyesülete. 2016-ban alakult egy
munkacsoport az igazságügyi tárcá-
nál, 2017-ben az új tanács megint
kérte a bíróságok és a szakmai tes-
tületek véleményét, amit az AMR
kétszáz oldalon ismertetett, hason-
lóképpen a Marosvásárhelyi Fel-
lebbviteli Bíróság is. Ezeket a
javaslatokat a Legfelsőbb Bírói Ta-
nácsban megbeszélték, és két-
három hónapja a minisztériumnál
vannak, ahonnan tudomásunk sze-
rint még nem küldték el a törvény-
hozóknak, mivel maradtak még
vitatott pontok. Egyes kérdésekben
a Legfelsőbb Bírói Tanács sem ha-
tározott úgy, ahogy mi, bírák szeret-
tük volna.

– Sokat beszélnek manapság a
bírák felelősségéről...
– Állandó vita tárgya, amire min-

den alkalommal azt válaszolhatom,
hogy a romániai bírák igenis viselik
a felelősséget, és erre törvényes elő-
írások vannak. Aki ezt tagadja, az
nem mond igazat, létezik ugyanis a
bűnügyi, fegyelmi és az anyagi fe-
lelősség is, mint bármely más uniós
országban. 

– Miért jelentkezett a versenyvizs-
gára?
– Sokat haboztam, mert tudtam,

hogy nehéz megmérettetésről van
szó, gondolkoztam, megéri-e vál-
lalni a tisztséget, ami rengeteg mun-
kával jár, de éreztem a kollégák
támogatását mind Maros, mind
Hargita megyéből, ami biztatást je-
lentett.

Beismerem, hogy a család is ösz-
tönzött, amit eddig soha nem tettek,
nem szóltak bele a hivatali dolga-
imba. Ugyanakkor be kell ismer-
nem, hogy számomra a 2003 előtti
helyzet kiegyensúlyozását jelen-
tette, a visszatérést oda, ahonnan
erőszakkal távozásra kényszerítet-
tek.

– A korábban történtek befolyá-
solták-e a vizsga kimenetelét,
vizsgáztatói tettek-e fel kellemet-
len kérdéseket?
– Volt egy kérdés, ami az én kál-

váriámra vonatkozott, és érdekes
módon számomra kedvezően zá-
rult. Egyébként hét év telt el azóta,
hogy felmentettek, és bíróként mű-
ködtem. A vezető tisztség egy
dolog, az igazságügyben azonban a
bíráké a felelősség, aminek én hét
éven át eleget tettem, tehát a történ-
tek már nem jelentettek akadályt az
előmenetelemben. 

– Amikor távozásra kényszerítet-
ték, egy szépen felújított épületet
hagyott maga után, sőt Szovátán
a Bírák villáját is rendbe hozatta.
Úgy hallottam, hogy elnökként
újabb munkálatok lebonyolítása
vár önre.

– Ez a sorsom, annyi különbség-
gel, hogy ezúttal az Igazságügyi
Minisztérium és az Országos Be-
fektetési Ügynökség felügyeli a be-
ruházást. 

Az épületünk nagyon régi, az
alagsort a salétromos falak miatt
szinte egyáltalán nem lehet hasz-
nálni, holott ott van az irattárunk.
Az irodák, a parketta, a mellékhe-
lyiségek, a villamos vezeték mind
megérett a felújításra, annak elle-
nére, hogy nem szembeszökő, mert
igyekszünk megőrizni a tisztaságot.
A felújítás elsősorban azért vált fon-
tossá, mert már nincs helyünk. Nőtt
a bírák és a személyzet száma, több
eszközre, felszerelésre van szükség,
egyre szaporodik az archiválandó
anyag, ezért mindkét szomszédos
épület bővítése is szerepel a főjaví-
tási tervben. Kellemetlen, hogy
nem tudjuk a szabad bejárást bizto-
sítani a fogyatékos személyek szá-
mára, emiatt is nagyon lemaradtunk
az általános követelményektől. Az
épület szerkezetét is meg kell erősí-
teni, a csempekályhák helyett köz-
ponti fűtést szerelni, növelni kell a
tárgyalótermek számát, amire a
nagy belső udvarokat fel lehetne
használni. Mindez egy országos
program keretében valósul meg, és
örülünk, hogy a vásárhelyi épületet
is belefoglalták ebbe a programba.
Még nem dőlt el, hogy ki lesz a ki-
vitelező, de nagyon reméljük, hogy
az év végéig a főjavítás elkezdődik.
Hogy mikor fog befejeződni, arról
ne kérdezzen!

– Sokfelé emlegetik, hogy a Bírák
villája Szovátán az ön kezdemé-
nyezésére és irányítása alatt újult
meg. 
– Egy hónapja jártunk ott, és arra

gondoltam, hogy mekkora lelkese-
déssel újítottuk fel az épületet, ahol
2000 óta a festést, mázolást leszá-
mítva semmi nem történt, holott
évről évre fejleszteni, bővíteni kel-
lett volna. Nem használják a szépen
elkészített erdőszentgyörgyi bíró-
sági épületet sem.

Könnyebbséget jelent, hogy ez-
úttal csak az átvételkor kell vállal-
juk a felelősséget, ami egyébként a
minisztériumot terheli, de ez nem
jelenti azt, hogy nem mondjuk el a
véleményünket arról, hogy mi a
legjobb megoldás. 

– Annyi mindent megélt, hisz-e
még az igazságszolgáltatás pár-
tatlanságában? Személy szerint
azok után, amilyen határozatokat
Marosvásárhelyen az orvosi
egyetem és a katolikus iskola ese-
tében hoztak, én már elvesztettem
a hitemet.
– Bíróként nem utalhatok egyik

vagy másik ügyre, sohasem tettem
ilyent, nem is szabad nekünk. Véle-
ményem szerint egy-két esetből
nem lehet kiindulni egy ilyen fontos
dologban. Ezt a kérdést a velem tör-
téntek miatt a vizsgán is feltették,
amire azt válaszoltam, hogy élet és
halál között is azt mondtam, hogy
hiszek az igazságszolgáltatásban, és
önnek is azt tanácsolom, hogy vár-
jon még, és próbálja meg egységé-
ben szemlélni a dolgokat. 

A Maros Megyei Tanács múlt
heti ülésén kiigazították a
megyei önkormányzat költ-
ségvetését, protokollumot fo-
gadtak el egy egészségügyi
kiválósági központ létrehozá-
sára és a Marosvásárhelyen
létesülő intervenciós központ
műszaki-gazdasági mutatóit
is megszavazták. 

200 ezer lej szociális projektekre 
A Maros Megyei Tanács minden

évben pályázatot hirdet vissza nem
térítendő támogatásokra kulturális,
egyházi, sport- és szociális projek-
tek megvalósítása céljából. A 2017-

es évben a szociális pályázatok ke-
retét a korábbi 400.000 lejről
600.000 lejre növelte az önkor-
mányzat, hogy segítse a szociális
szolgáltatásokat nyújtó civil szerve-
zeteket. A  legutóbbi tanácsülésen a
költségvetés-kiigazítás keretében
további 200 ezer lejjel egészítette ki
az összeget a megyei tanács, és au-
gusztus folyamán jelenik meg  a
második pályázati felhívás, amely
alapján ezeket az összegeket le
lehet hívni.

– Azok a civil szervezetek, ame-
lyek például az otthoni beteggondo-
zást vállalták fel, újabb
pályázatokat nyújthatnak be. Ezek
az alapítványok nagyon fontos szol-
gáltatásokat nyújtanak,  s tevékeny-

ségüket így próbáljuk finanszírozni
– fogalmazott az ülést követően
Péter Ferenc tanácselnök. 

A költségvetés-kiigazítás kere-
tében a Sürgősségi Kórház költség-
vetését 9.279.000 lejjel egészítették
ki, mivel az intézet további támoga-
tást kap az országos egészségügyi
programon keresztül a Maros Me-
gyei Egészségbiztosítási Pénztárral
és a Maros Megyei Közegészség-
ügyi Hatósággal kötött kiegészítő
szerződések alapján. Emellett beke-
rült a költségvetésbe egy 105 ezer
lejes keret, amelyből a megyei ön-
kormányzat 35 számítógépet vásá-
rol a szakapparátus részére, hogy
lecseréljék a 9-12 éve használatban
lévő gépeket. 

Protokollum egy egészségügyi 
kiválósági központ létrehozására

Az elfogadott dokumentum értel-
mében a megyei önkormányzat
együttműködik a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatallal a majdani
regionális sürgősségi kórház kivá-
lósági központjának megvalósításá-
ban.

A projekt keretében a Sürgősségi
Kórház szomszédságában egy
olyan többrendeltetésű épület kapna
helyet, amely további funkciókat
kölcsönözne az orvosi és egyetemi
tevékenységeknek (kutató- és kon-
ferenciatermek, orvosi rendelők,
kereskedelmi, közélelmezési helyi-
ségek, lakások stb. által), illetve
megoldaná a parkolási problémákat
az övezetben. 

Intervenciós központ épül 
a Köteles utcában 

A megyei tanács elfogadta az
újonnan létesülő marosvásárhelyi
intervenciós központ beruházás
műszaki-gazdasági mutatóit. A pro-
jekt kivitelezése 3,9 millió lejbe
kerül.  Ennek keretében a hegyi-
mentő-szolgálat számára a Köteles
Sámuel utca 33. szám alatt egy új
székházat építenek, amely irodákat
és raktárhelyiségeket foglal ma-
gába, valamint  kiegészítené a
Horea katasztrófavédelmi felügye-
lőség jelenlegi, polgári védelemre
szánt helyiségeit. A munkálatok ki-
vitelezési ideje a tervező által elké-
szített munkaterv alapján 12 hónap,
amelyből 2 hónap a tervezési és 10
hónap a kivitelezési időszak. A
munkálatok költségeit a megyei ta-
nács saját költségvetéséből fedezi.
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Fotó: Nagy Tibor

Megérteni és megértetni

Mezey Sarolta

Kiigazították Maros megye költségvetését



A magyarói születésű Nagy 
Ferenc lelkipásztor és fele-
sége, Edit  1995-ben került a
jódtelepi református gyüleke-
zethez. A lelkész nemcsak a
községben, hanem a Felső-
Maros mente (Maros völgye)
településein is szórványszol-
gálatot végez, vagy  mond-
hatnánk: őrzi az utolsó
bástyát. 

Feleségével együtt, aki kántor is,
nemcsak lelki szolgálatot végeznek,
hanem minden igyekezetükkel azon
vannak, hogy egybetartsák a jódte-
lepi magyarokat, hiszen ez a legna-
gyobb Maros-völgyi magyar
közösség. Sajnos, a „szórványátok”
nem kíméli ezt a vidéket sem – szá-

mol be lapunknak a lelkész –,  az
utóbbi években igen nagy apadás
tapasztalható. Jelenleg, a nyilván-
tartás szerint, 178 gyülekezeti tag
van Ratosnyán, ebből 50-en külföl-
dön tartózkodnak, köztük olyanok
is, akik férjhez mentek egyiptomi,
német, francia állampolgárokhoz,
ők már nem térnek vissza. Nemso-
kára olyan gyereket keresztel a lel-
kész, akinek szülei Német-
országban élnek, hazajönnek ke-
resztelőt tartani, de másnap már
vissza is utaznak. 

S míg korábban a fiatalok köré-
ben sikerült tánc- és színjátszó cso-
portot indítani és működtetni, ezek
mára megszűntek. Működik még az
ifjúsági énekkar és ifjúsági biblia-

órákat is tartanak, de egyre keve-
sebb a résztvevő. Korábban minden
egyházi ünnepen és világi bálokon
volt műsor, most nincs akivel meg-
tartani ezeket – mondja a lelkész,
majd előveszi a regisztert, és so-
rolja: Szalárdon megszűnt a gyüle-
kezet, van még néhány magyar, de
hitüket feladták, átpártoltak az orto-
doxokhoz. Dédán a parókia átvéte-
lekor hét református volt, maradt
egy. Dédabisztrát 18 személlyel
vette át, most négyen vannak. Ga-
lonyán három református van a
nyilvántartásban,  Palotailván 1995-
ben 157 lélek volt, most 30. Ez
utóbbi oka az, hogy a rendszervál-
tás előtt különböző, leginkább szé-
kelyföldi vidékekről telepítettek ide
munkaerőt, majd miután megszűn-
tek a munkahelyek, nyugdíjba men-
tek a volt alkalmazottak, aki tehette,
hazaköltözött. Csak azok maradtak,
akiknek nem volt hova menniük –
magyarázza. Sajnos, Márton István
gödemesterházi plébános, aki na-
gyon összefogta az ottani magyar
közösséget, nemrég plébániát vál-
tott, és ezt is megérzi a közösség. 

Ami az egyházi eseményeket il-
leti, évente egy-két esketés van
(többnyire vegyes házasságból) és
alig egy keresztelő.  2015-ben hat,
2016-ban két, 2017-ben egy esküvő
volt. Az utóbbi esetén mindketten
magyarok, azonban a vőlegény fa-
lujába, Magyaróra költözik az ifjú
pár – mondja a pap, majd elszomo-
rító esetet említ. Egy magyar család
hazaköltözött Palotailvára Magyar-
országról, ahol vendégmunkásként
dolgoztak. Kislányuk ott született,
ötéves lehetett, amikor visszajöttek,

így az volt a legnagyobb gondjuk,
hogy nem tudott románul. „Ma ha
magyarul szólok hozzá, románul
felel, elfelejtette az anyanyelvét” –
mondja a pap. A tehetséges kislány
egy marosvásárhelyi középiskolába
jár, de már nem beszél magyarul,
mert más közegben nőtt fel. 

A temetések száma viszont  nőtt.
2009-ben kilenc, 2010-ben hat,
2011-ben négy, 2012-ben tizenhá-
rom, 2013-ban öt, 2014-ben nyolc,
2015-ben hét, az idén már négy
volt. 

A tiszteletes szerint az elsorva-
dást felgyorsította, hogy megszűnt
a magyar nyelvű óvoda és I-IV. osz-
tály. Az idén is lett volna egy óvodai
csoportra való gyerek, de a tan-
ügyben dolgozóknak nem volt érde-
kük „összeszedni őket”. Az
óvónőnek nem volt címzetes állása,
a tanító bácsinak pedig kényelme-
sebb, ha a községközponti iskolá-
ban románul tanít – mondja Nagy

Ferenc. Ezért üresen maradt a jód-
telepi óvoda- és iskolaépület. 

– Beszéltem a polgármesterrel,
hogy valamiképpen hasznosítani
kellene az épületet, azt javasoltam,
hogy rendezzünk be  falumúzeu-
mot. Nekünk is van egy kis néprajzi
gyűjteményünk, jó volna bemutatni
a mai nemzedéknek, hogy eleik mi-
ként dolgoztak a Maros völgyében.
Azt sem tudják, hogyan faragtak ki
egy gerendát, miként készül a zsin-
dely, de még arról sincs tudomásuk,
hogy hajdanában tutajokkal szállí-
tották a fát a Maroson. A polgár-
mester nem zárkózott el az ötlet
megvalósítása elől. 

Azt is megtudtuk, hogy a tavaly
felújított jódtelepi kultúrotthont
sem igazán használják. Amikor volt
tánc- és színjátszó csoport,  volt élet
benne, de sajnos nincs utánpótlás,
nincs aki megtöltse élettel a műve-
lődési házat. Nagy ritkán, évente
egyszer tor megtartására használják
– mondja a pap. 
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Július 29–30-án a 13. alka-
lommal tartották meg a Ra-
tosnya melletti Sétatér (La
Alei)  tisztáson a Maros völ-
gye fesztivált, amelyet ere-
detileg a környékbeli köz-
ségek bemutatására szántak.
S bár az idén is gazdagon fel-
díszítették a községek házát,
úgy tűnt, hogy egy kicsit
megkopott ez a jellege, és
nagyobb szerepet kapott a
vásár. Az érdeklődők inkább
az élelmet és italt kínáló sát-
rak előtti teret töltötték meg. 

A szervezőket dicséri, hogy a
zsúfoltság elkerüléséért külön par-
kolóhelyet létesítettek a tisztás
egyik részén, és elkülönítették a
hagyományőrző kiállítóteret az
élelmiszert kínáló standoktól, sát-
raktól. Gondoskodtak ivóvízről, il-
lemhely is volt bőven, mi több,
szelektív hulladékgyűjtésre kuká-
kat is kiállítottak. Mint minden
évben, az idén is a következő tele-
pülések mutatkoztak be: Maros-
vécs, Magyaró, Felfalu, Felsőrépa,
Alsóidecs, Petele, Marosoroszfalu,
Déda, Ratosnya, Palotailva, Göde-
mesterháza és Szászrégen is, első-
sorban a Gliga cég termékeivel és
a néprajzi múzeum kiállításával. A
Maros Megyei Tanács külön stand-
dal jelentkezett, és a megyei mú-
zeum is  jelen volt két igen érdekes
kiállítással. Az egyiken olyan régi,
elsősorban Felső-Maros menti fo-
tókat mutattak be, amelyeket az ott
lakók ajánlottak fel a múzeumnak,
illetve bocsátottak rendelkezésre.
Ezeken a felvételeken régi népvi-
seletek láthatók. De jelen voltak –
lapunkban már említettük – az első
világháború eseményeit kutató mu-

zeológusok is a Maros mentiek a
Nagy Háború lövészárkaiban című
kiállítással. Mindkét tárlat célja az
volt, hogy felhívja a figyelmet a
tárgyi, szellemi örökség gyűjtésére.
Ha még van családok birtokában
olyan fotó vagy tárgy, amely egy-
részt a régi népviseletet őrzi, más-
részt kötődik az első
világháborúhoz,  ezeket a múzeum
szívesen átvenné, vagy akár köl-
csönözné, digitálisan archiválná,
hogy bővítse adattárát. 

A fesztivál szombat déli meg-
nyitóján az említett települések
polgármesterei mellett jelen volt
Péter Ferenc, a megyei tanács el-
nöke, Alexandru Câmpean alelnök,
Lucian Goga prefektus, több poli-
tikus és más Maros megyei elöljáró
is. Péter Ferenc megnyitóbeszédé-
ben gratulált a szervezőknek, és
felhívta a figyelmet a hagyo-
mányőrzés fontosságára, arra, hogy

mindezt  a vidékfejlesztésre, az
idegenforgalom fellendítésére is
használhatják. 

A megnyitót követően a meghí-
vottak meglátogatták a települések
hagyományosan berendezett házait
és az időszakos kiállításokat.
Örömmel tapasztalhattuk, hogy a
román népviselet mellett megfért a
magyar is, igaz, csak elenyésző
számban, hiszen sajnos ez a rész-
vétel is tükrözi a Felső-Maros
mente egyre fogyatkozó kisebbségi
arányát. Némiképp javít ezen Ma-
rosvécs és Magyaró jelenléte  a
fesztiválon. A fellépők között he-
lyet kaptak a részt vevő községek
román, magyar hagyományőrző
néptánccsoportjai és előadói is. A
könnyűzene-együttesek, előadók
között megemlíthetjük a Procon-
sult és a Coraxot, illetve Paula Se-
linget, a Titánt és a Wi-Fi együttest. 

Beköthetik az ivóvizet
Annak ellenére, hogy a legszük-

ségesebb infrastrukturális beruhá-
zásról van szó, a legnehezebben a
községekben az ivóvíz- és a csator-
nahálózat kiépítése halad. Így van
ez Ratosnyán is, ahol az utóbbi
évek szárazsága miatt egyre keve-
sebb az ivóvíz a kutakban és a hegyi
források is – főleg a huzamosabb
ideig tartó kánikulai időszakban –
alig csörgedeznek. A községben
már 2007-ben hozzáfogtak a mun-
kálatokhoz, amelyeket a költségek
miatt nem lehet önerőből megvaló-
sítani, ezért az önkormányzatok
központi támogatásra szorulnak.
Ahogy változtak a kormányok,
többé-kevésbé csurrant-cseppent
valami a hegyvidéki településnek
is. Tíz év alatt sikerült kiépíteni a
község nagy részében az ivóvízhá-
lózatot, így Ratosnyára, Jódtelepre,
Borziatelepre és Galonyára is eljut
már a fővezeték. Elmaradt még
Andrenyászatelep, ahova, úgy
tűnik, hogy az idén az országos vi-
dékfejlesztési alaptól megnyert 2,8
millió lejes támogatással lefektethe-
tik a vezetékeket. Ezenkívül ebből
a pénzösszegből eljuthat a vezeték
a Jód völgyében és a Disznóson
(Porcu) lakókhoz. A hálózatfejlesz-
tésre nemsokára megkötik a szerző-
dést a fejlesztésügyi szaktárcával,
majd ezt követően szervezik meg a
versenytárgyalást a kivitelező kivá-
lasztásáért. Az említett pénzösszeg-
ből a vízkezelő állomásokon
klórozóberendezést is építenek, és
korszerűsítik a vízkivételt és a táro-
lómedencéket is. A vezetéken a
község több pontján utcai ivókuta-
kat is létesítettek. A lakosság  kér-
vény alapján csatlakozhat a
vezetékhez, azonban a szolgáltatói

szerződések megkötéséig a vizet
csak háztáji célra használhatják.
Eddig mintegy 100-an kapcsolód-
tak a fővezetékre, több százan pedig
kérvényezték a hálózathoz való
csatlakozást. 
Új licit a csatornahálózatra 

Ennél szomorúbb a helyzet a csa-
tornahálózat kiépítését illetően.
2008-ban fogtak hozzá a rendszer
kiépítéséhez. A munkálatokat akkor
felvállaló cég csak 40%-ban vé-
gezte el a feladatot. Mivel nem tud-
ták folyamatosan folyósítani a
szükséges pénzösszeget, a cég visz-
szalépett, a polgármester szerint
nem vállalja a munkálatok folytatá-
sát a 2008-ban leszerződtetett díjak-
kal. Mivel az új pályázati
kiírásokban lehetőség van a csator-
nahálózat kiépítésének folytatására,
a helyi tanács úgy döntött, hogy
újra versenykiírást hirdet a kivitele-
zés folytatására. Ehhez azonban fel
kell mérni az elvégzett és a hátra-
maradt munkálatot, majd csak a fel-
értékelést követően írhatják ki a
tendert. Ezért az idén megrendelték
a szakvizsgálatot. A becslések sze-
rint több mint 7 millió lejbe kerülne
a folytatás, ezt helyi költségvetésből
nem tudják előteremteni. A szenny-
víztisztító állomás elkészült, műkö-
dőképes, csak a hálózattal még nem
értek el odáig. Jó lett volna, ha for-
dítva kezdik el a munkálatokat, elő-
ször a csatornarendszert építik ki,
majd utána az ivóvízhálózatot. A
helyzet adott, csak várni kell –
mondta a polgármester, aki ottjár-
tunkkor is az egyik lakost arra kérte,
hogy legyen megértő, mert hiába si-
etteti a munkálatokat,  be kell tar-
tani az elég bonyolult kivitelezési
(licit-) szabályokat. 

Víz- és csatornahálózat 
Türelemjáték a lakosokkal 

Nagy Ferenc lelkipásztor az egyházi regisztert böngészi                               Fotó: Vajda György

Az „árván maradt” óvoda épülete

Fogyatkozó szórványközösség 
Magyar óvodából múzeum 

Szerkeszti: Vajda György

XIII. Maros völgye fesztivál 
A hagyományőrzés jegyében 



Hosszú Katinka aranyérmet nyert 400
méter vegyesen a Duna Arénában zajló úszó-
világbajnokság vasárnapi zárónapján. A há-
romszoros olimpiai bajnok, a szám ötkarikás

címvédője és világcsúcstartója 4:29.33 perces
világbajnoki rekorddal csapott célba.

A bajai úszósztár – aki nagy világverse-
nyeken (olimpia, vb, Eb) legutóbb a 2012-es
londoni ötkarikás döntőben nem tudott nyerni
– a legjobb idővel várhatta a finálét, a szur-
kolók elképesztő őrjöngése közepette lépett
be a medencetérbe.

A rajt után a magyar szupersztár elsőnek
jött fel a víz alól, s pillangón nagyjából fél
testhossz előnyt dolgozott ki. Háton a vára-
kozásoknak megfelelően növelte előnyét, így
az elődöntővel ellentétben a japán riválisá-
nak ezúttal esélye sem volt arra, hogy a kö-
zelébe férkőzzön. A mezőny egyik legjobb
gyorsúszójaként esélyt sem hagyott a többi-
eknek, s 4:29.33-as világbajnoki csúccsal,
pályafutása harmadik legjobb eredményével
ért célba.

Első útja férjéhez, egyben edzőjéhez,
Shane Tusuphoz vezetett, majd egy magyar
zászlóba takarózva hagyta el a medenceteret.
„Hihetetlen, nagyszerű érzés volt. Amikor
beértem, akkor pár másodpercig nem nagyon
voltam magamnál” – nyilatkozta Hosszú Ka-
tinka az M4 Sportnak. Hozzátette: az utolsó
nap nagyon nehéz kétszer is jól úszni a 400
vegyest, de most neki sikerült. „Úgy úsztam,
mint edzésen, amikor nem érdekel semmi, de
most annyira jó érzés mindenkivel együtt
örülni” – fogalmazott.

Kiemelte, azért fog dolgozni, hogy na-
gyobb legyen a különbség közte és riválisai

között. „Tudom, hogy jó úton járunk. Jövőre
szerintem első nap lesz az Eb-n, akkor sze-
retnék gyorsabban úszni majd” – mondta
Hosszú a 400 m vegyesről.

Hosszú 2009-ben Rómában, 2013-ban
Barcelonában és 2015-ben Kazanyban is
megnyerte ezt a számot, ő az első női úszó,
aki 400 méter vegyesen négyszer is a dobo-

góra állhatott, már korábbi három sikere is
egyedüli rekord.

A 28 éves Hosszú így két arany- (200 és
400 m vegyes), valamint egy ezüst- (200 m
hát) és egy bronzéremmel (200 pillangó)
zárta a világbajnokságot. Hosszú 13. világ-
bajnoki érmét szerezte, ezzel a magyar rang-
listán behozta Cseh Lászlót.

Negyedszer világbajnok Hosszú Katinka 400 vegyesen

A négyszeres világbajnok Sebas-
tian Vettel, a Ferrari német pilótája
nyerte a 32. Forma–1-es Magyar
Nagydíjat vasárnap a Hungarorin-
gen, ezzel 14 pontra növelte az elő-
nyét összetettben a most negyedik
Lewis Hamiltonnal, a Mercedes brit
pilótájával szemben. A 30 éves Vet-
tel az idén negyedszer, pályafutása
során pedig 46. alkalommal győ-
zött, Mogyoródon 2015 után má-
sodszor diadalmaskodott.

Vettel mögött a finn Kimi Räik-
könen lett a második, így a Ferrari
kettős sikert ünnepelhetett a Hunga-
roringen. A harmadik helyen Valt-
teri Bottas ért célba, miután
csapattársa, Hamilton az utolsó ka-
nyarban visszaadta neki a pozíciót.

A rajtot remekül kapta el a pole
pozícióból indult Vettel, így maga
mögött tudta tartani csapattársát,
Räikkönent. Szintén kiválóan indult
a Red Bull versenyzője, Daniel Ric-
ciardo, ám márkatársa, Max Vers-
tappen elfékezése után kettejük
autója összeért, s a hármas kanyar-
ban az ausztrál a sérült autóval
megpördült, de a mögötte érkezők
kikerülték. A fiatal holland a baleset
okozásáért 10 másodperces bünte-
tést kapott, míg Ricciardo dühösen
és elégedetlenül sétált vissza a box-
utcába.

A mezőny a pályára folyt olaj, il-
letve a törmelékek eltakarítása alatt
a biztonsági autó mögött haladt,
ami a hatodik kör elején hagyta el a
pályát.

Az élbolyban a Ferrari két piló-
tája elszakadt az őket üldöző két
Mercedesestől, a harmadik Bottas-
tól és az ötödik Hamiltontól, illetve
a közöttük autózó Verstappentől,
aki az első kerékcsere alkalmával –

amit a többiekhez képest jóval ké-
sőbb, a 42. körben tett meg – töl-
tötte le büntetését. A boxkiállások
lezárultával a Mercedesek közelebb
zárkóztak a Ferrarikhoz, s mindkét
istállóból a hátrébb haladó autó tűnt
gyorsabbnak, így Verstappen kiállá-
sakor öt másodpercen belül autózott
az élbolyt alkotó négy pilóta. A Fer-
rarinál ennek a legfőbb oka az volt,
hogy Vettel kisebb technikai prob-
lémával küszködött a futam során,
s a csapat rádión többször is kérte
tőle, hogy ne használja a rázóköve-
ket, nehogy komolyabb gond le-
gyen az autójával.

A 45. kör elején Hamiltont Bottas
látványosan lassítva elengedte az
első kanyarban, így a brit üldözőbe
vette a második helyen száguldó
Räikkönent. Tíz kör alatt fel is zár-
kózott a finnre, ám támadni nem
igazán tudta riválisát. Hamilton az
utolsó körökre kissé leszakadt 
Räikkönentől, így végül nem veszé-
lyeztette a Ferrari kettős győzelmét.
A 30 éves Vettel az idén negyed-
szer, pályafutása során pedig 46. al-
kalommal győzött, Mogyoródon
2015 után másodszor diadalmasko-
dott.

Bottas a hajrában tartotta negye-
dik helyét Verstappennel szemben,
sőt, az utolsó kanyarban Hamilton
visszaadta a harmadik pozíciót a
finnek. Így Vettel 14 pontra növelte
előnyét Hamilton előtt a világbaj-
noki címért folyó harcban.

Hatodikként Fernando Alonso ért
célba, aki szombaton ünnepelte 36.
születésnapját.

A vb egy hónap szünet után, au-
gusztus végén Belgiumban folyta-
tódik.

Magyar Nagydíj: 
Vettel nyert a Hungaroringen 

Remek hangulatú sporttalálko-
zót tartottak nemrégiben a kiváló
minőségű erdőszentgyörgyi fut-
ballpályán: a település labdarú-
gócsapata volt játékosainak három
generációját sikerült összegyűjteni
lelkes sportbarátok, így Ghiţă-Pop
Gheorghe és Ilyés Miklós, vala-
mint a helyi városháza vezetőségé-
nek köszönhetően. A rendezvényen
pályára léptek az 1978-1979-es
bajnoki évad végén a megyei osz-
tályba felkerülő Küküllő, az 1981-
1987-es ifjúsági Akarat és az
1990-1993-as években remeklő
Akarat ifjúsági együttesét képvi-
selő játékosok, majd délután a terí-
tett asztal mellett folytatódott a
„meccs”.

„Igazi futballünnep ez, örülünk,
hogy szervezett keretek között ta-
lálkozhattunk a régiekkel – nyilat-
kozta az alkalomból
Erdőszentgyörgy polgármestere,
Csibi Zoltán. – Ezek a játékosok a
hetvenes, nyolcvanas és kilencve-
nes években a labdarúgás terén
elért sikereikkel öregbítették váro-
sunk hírnevét. Erdőszentgyörgy
labdarúgásának nem csak múltja,
hanem jelene is van, hiszen ügyes,
tehetséges, fiatal játékosok is fel-
bukkantak, akik a jövő generáció-
ját alkotják. A helyi önkormányzat
anyagi támogatással járul hozzá a
településen a futball fellendítésé-
hez.”

Ghiţă-Gheorghe Pop, a Küküllő
és az Akarat egykori edzője, volt
helyi labdarúgó felidézte: a telepü-
lés futballélete az ötvenes években
indult, de a legfontosabb sikereket
a hetvenes években érte el, amikor
két megyei döntő elvesztése után
az 1978-1979-es évad végén sike-
rült feljutniuk a megyei bajnok-
ságba. „Az együttes talán legjobbja
Kanyaró Attila volt, aki odaadással
jött Erdőszentgyörgyre futballozni,
sőt kiváló szabadrúgásgóljainak is
köszönhetően lett megyei bajnok
akkor az alakulat” – emelte ki.

Az egykori kiváló labdarúgó
ezzel kapcsolatosan kiemelte: lel-
kes, futballszerető embereket is-
merhetett meg Erdőszentgyörgyön.
„A hetvenes évek második felében
játszottam itt, egy olyan időszak-
ban, amikor a település labdarú-
gócsapata történetének legnagyobb

sikereit érte el. Örvendek, hogy já-
tékommal segíteni tudtam az
együttest” – fogalmazott Kanyaró
Attila.

Ilyés Miklós szerint főleg Ghiţă-
Gheorghe Popnak köszönhetően
lehet ma beszélni az erdőszent-
györgyi labdarúgás sikeréről. „Ő
volt az a játékos, majd edző, aki
eredményeket ért el a ma pályára
lépő labdarúgókkal. Reméljük,
hogy ez a torna, amely Erdőszent-
györgy labdarúgó-történetét eleve-
nítette fel ma a legfontosabb
főszereplőkkel, hagyománnyá
válik” – mondta.

S hogy mi változott az idők
során? Kozma Attila, az Akarat
1981-1987 játékosa úgy emléke-
zik: hajdanán szívvel-lélekkel ját-

szottak a labdarúgók, ezzel szem-
ben ma inkább a vezetők „játsza-
nak”, és a pénz körül forog
minden...

„Régiekről” lévén szó, a szívvel
és lélekkel ezúttal sem volt gond;
mindenki beleadott, amennyit tu-
dott, a barátságos hangulatú mér-
kőzéseken pedig nem voltak
győztesek és vesztesek: csak nyer-
tesek! S bár az eredmények egyál-
talán nem számítottak, a krónikás
mégis eleget tett feladatának, fel-
írta őket, és ezúton megosztja az
olvasóval: Akarat ifi 1981-1987 –
Akarat 1990-1993 2-2, Küküllő
1979 – Akarat 1981-1987 1-1, Kü-
küllő 1979 – Akarat 1990-1993 1-
1. A mérkőzéseket a szovátai
György Árpád jól vezette.

Futballünnep Erdőszentgyörgyön

„Minden idők legjobb világbajnoksága volt” 
Minden idők legjobb világbajnokságának nevezte a Budapesten és Balatonfüreden ren-

dezett 17. vizes világbajnokságot a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szervezet, a FINA
elnöke a Papp László Budapest Sportarénában tartott, vasárnap esti záróünnepségen. Julio
Maglione köszönetet mondott a magyar kormánynak, Budapest és Balatonfüred önkor-
mányzatának, a szervezőknek és a többezernyi önkéntesnek. „Mindannyiuk támogatása,
lelkesedése és profizmusa tette lehetővé, hogy ez legyen a FINA történetének legjobb vi-
lágbajnoksága. Gratulálok” – jelentette ki az elnök.

„Sportolóink, edzőink, tisztviselőink két héten át felejthetetlen élmények sorát élték
meg – tette hozzá FINA vezetője. – Mindannyian itthon éreztük magunkat, fantasztikus
helyszíneken, zsúfolt lelátók előtt, csodálatos hangulatban, a magyar emberek szeretetétől
övezve. Ennek köszönhetően mind a hat sportágban kivételes teljesítményeket láthattunk.” 

A csapatok összetétele
* Küküllő 1979: Trézent Gergely – kapus; Bakó Levente, Valentin Feier,

Mihály Győző, Magyari András, Vasile Jucan, Székely Béres László (csa-
patkapitány), Totó József, Veres Miklós, Kun Béla, Claudiu Moghioroşi,
László József, Andrei Trandafir, Kovács Kálmán, Kanyaró Attila és Kristof
János – mezőnyjátékosok;

* Akarat ifi 1981-1987: Tar Balázs – kapus; Imets László, Sütő Béla, Ilyés
Miklós csk., Kozma Attila, Szász István, Berei Balázs, ifj. Borbély István,
Sütő Zalán, Marius Cociş, Tanti Gyula és Kendi András – mezőnyjátékosok;

* Akarat ifi 1990-1993: Tar Ernő és Kristóf Mihály – kapusok; Ponyori
József, Rostás Matei (csapatkapitány), Péter Zoltán, Madaras Zsolt, Csizmadi
Árpád, Demeter Viktor, Marcel Cifrea, Székely B. Ferenc, Szakács Csaba és
Birton Miklós – mezőnyjátékosok.

A csapatok edzői az évek során többek között Gheorghe Pop (Ghiţă), Va-
lentin Feier, Székely Béres László, Andrei Trandafir, Kállai Endre, Valentin
Suciu és Mitra László voltak.

Eredményjelző
Vasárnapi eredmények a román és magyar labdarúgó-bajnokságból

(3. forduló):
* 1. liga: Konstancai Viitorul – Bukaresti Dinamo 0-1, Bukaresti FCSB

– USK Craiova 1-1;
* NB I: Ferencváros – Mezőkövesd 5-0, Videoton – Újpest 2-2, Vasas –

Puskás Akadémia 2-0.

Ghiţă bácsi könyvet ír a helyi labdarúgásról
Az erdőszentgyörgyi klub egykori játékosa, majd edzője, a helyileg nagy

népszerűségnek örvendő Ghiţă bácsi, azaz Gheorghe Pop a helyi tanács tá-
mogatásával rövidesen könyvet ad ki az erdőszentgyörgyi futballéletről.
Erről, valamint a csapat történetéről egy következő lapszámban olvashatnak.

Ezüstérmesek
Hosszú Katinka 200 méter háton is érmes lett: másodikként érkezett az ausztrál Emily

Seebohm mögött. A mindössze 17 éves Milák Kristóf 100 méter pillangón nyert ezüstér-
met, a számot az amerikai Caeleb Remel Dressel nyerte. (Milák az előfutamban 50.77-es
idővel megdöntötte junior világcsúcsát, és országos csúcsot állított be.) Verrasztó Dávid
is felállhatott a dobogó középső fokára: a 28 éves magyar versenyző 400 méter vegyesen
4:08.38 perces idővel csapott célba a 4:05.90 perces világbajnoki csúccsal győztes ame-
rikai Chase Kalisz mögött.

Czimbalmos Ferencz Attila
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A győztes Hosszú Katinka a női 400 méteres vegyesú-
szás döntője után a 17. vizes világbajnokságon a Duna
Arénában 2017. július 30-án.                                   
MTI Fotó: Kovács Tamás

A győztes Sebastian Vettel, a Ferrari német versenyzője a célba érkezés után a Forma–1-es
Magyar Nagydíj futamán a mogyoródi Hungaroringen 2017. július 30-án. 

MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Három generáció együtt
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Hagyománnyá vált a Küküllő
köri unitárius találkozó. Az idén
július 22-én negyedik alkalommal
szervezték meg Magyarsároson a
Ravaszlyukban.

Nekünk, medgyesi unitáriusok-
nak ünnepnap a hittestvérekkel
való találkozás. Vidám csoport in-
dult a templom elől azon a gyö-
nyörű nyári reggelen. Újra együtt
lehettünk, mint annyi más alka-
lommal is, pár hónapos gyerektől
kezdve 92 éves személyig. Szép és

megható program volt. A megnyitó
után szabadtéri istentisztelet volt,
ahol több száz kéz kulcsolódott
imára. Veress Ferenc bethlenszent-
miklósi lelkész végezte a szertar-
tási szolgálatot. Istentisztelet után
gulyásfőző verseny volt, ahol egy-
házunk csapata első helyezést
nyert. Köszönet a Hídi családnak a
finom ebédért. Ezt követően sza-
badfoglalkozás volt a gyermekek-
nek, játékok és kézműves-
foglalkozások. Nagy örömünkre

immár ötödik éve július 20-23. kö-
zött a Márkos lelkészcsalád meg-
szervezte a vasárnapi iskolás,
anyanyelvi gyerektábort, így a tá-
borozó gyerekek is velünk tartottak
a Küküllő köri unitárius találko-
zóra. Vidám kacagástól csengett a
templom udvara, az autóbusz és a
magyarsárosi határ. Mi, medgyesi
unitáriusok, hálás köszönettel tar-
tozunk a fiatal lelkészpárnak az ön-
zetlen odaadásukért, amivel
készítik a jövő nemzedékét, az
utánpótlást. Köszönet a nőszövet-
ség asszonyainak, akik finom
ebéddel kedveskedtek naponta a
táborozó gyerekeknek. Színes te-
vékenységben részesültek gyerme-
keink, unokáink: torna,
társasjátékok, vallásos történeteket
hallgattak, anyanyelvi gyakorlato-
kat végeztek, hiszen itt, a szór-
ványban mindennél fontosabb az
édes anyanyelv  gyakorlása.

A találkozó a finom ebéd után
kellemes társalgással folytató-
dott. Értékes kézműves-kiállítá-
sokat tekinthettünk meg.
Elhangzottak szebbnél szebb sza-
valatok, népdalok. Jó hangulat és
szeretet jegyében zárult a talál-
kozó, a viszontlátás reményében
2018-ban.

Rus Magdolna

Küküllő köri unitárius találkozó

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Véget ért Marosszentgyörgyön 
a MaKiTa nemzetközi tábor

Idén hetedik alkalommal szer-
vezte meg Marosszentgyörgyön a
római katolikus plébánián a Szent
Cecília Egyesület a marosszent-
györgyi kis művészek nemzetközi
táborát, a MaKiTát. A tábor július
17. és 24. között zajlott 86 gyerek
részvételével, akik Kecskemétről,
Izsákról, Budapestről, az Egyesült
Államokból, Kolozsvárról, Nyá-
rádtőről, Maroskeresztúrról, Ko-
ronkából, Nagyernyéből, Maros-
vásárhelyről jöttek, természetesen
Marosszentgyörgyről is szép szám-
ban vettek részt.

Kedden és szerdán kezdődtek a
tulajdonképpeni foglalkozások,
amelyek négy csoportban, négy
központban – kézművesség (neme-
zelés, üvegfestés); vallási kérdések
boncolgatása; népi bútorfestés;
ének, hangszeres zene – zajlottak
határon túli és hazai pedagógusok,
lelkipásztorok, művészek segítsé-
gével. Mindkét este 7 órától a kul-
túrotthonban táncházat tartottak a
marosvásárhelyi Öves együttes
közreműködésével. 

Csütörtökön és
pénteken a táborla-
kók zarándoklaton,
kiránduláson vettek
részt. Első állomá-
suk Farkaslakán volt
– Tamási Áron sírja
–, utána megnézték
az udvarhelyi szo-
borparkot Nagy Le-
vente irányításával,
a csíkszeredai mil-
lenniumi „angyalos”
templomot Baricz
atya vezetésével. Ő a
két autóbusznyi gye-
reksereg és kísérőik
részvételével szent-
misét mutatott be a
csíksomlyói kegy-
templomban. Itt a tá-
borban tanult
énekeket énekelték a
gyerekek, ministrál-

tak, felolvastak. Vacsora után elsé-
táltak a borvízforráshoz. Pénteken
reggel Gyimesbükk felé vették az
irányt, ahol Deáky András útmuta-
tása alapján bejárták az ezeréves
határt, a kontumáci templomban
szentmisén vettek részt, itt is köz-
reműködtek a gyerekek. Ebéd után
megpihentek a bükki templomban
Salamon József plébános úr elbe-
szélését hallgatva. Hazafelé meg-
álltak a madéfalvi veszedelem
emlékművénél, a borzonti temp-
lomnál. 

Szombaton délután a kultúrott-
honban megnézték, meghallgatták
a csíkszeredai Codex együttes kon-
certjét, utána erdélyi főúri táncok-
kal ismerkedtek. Este 8 órakor
megnyitották a gyerekek munkái-
ból összeállított kiállítást,  mely ke-
retében a kecskeméti Mátyás
Király Iskola előadását nézhették
meg. A kiállítás megnyitása a gye-
rekek által készített mécsesek meg-
gyújtásával és a mécsesek
világítása melletti énekléssel zárult.

Vasárnap a 10 órai szentmisén

hálát adtak a szép, tartalmas hétért,
együttlétért; a gyerekek még egy-
szer közösen elénekelhették a tá-
borban tanult énekeket. 

Köszönetet mondunk a vendég
gyerekeket fogadó és más segítsé-
get nyújtó szülőknek, a gyerekek-
kel foglalkozó felnőtteknek –
Albert Katalin, Fábián Enikő, Fá-
bián Lehel, Hajdó Piroska (Nagy-
ernye), Kiticsics Lászlóné
(Kecskemét), Kovács Péter (Nyá-
rádtő), László Róbert (Nyárádtő),
Molnár Andrea, Molnár Emese
(Kecskemét), Nagy Levente (Szé-
kelyudvarhely), Pop Eszter, Simon
Csenge, Simon Imre, Simon
Kinga, Séra Tünde – a kecskeméti
csoport vezetőjének, Szakál Klárá-
nak, a házigazda Baricz Lajos plé-
bánosnak. Továbbá köszönetet
mondunk a tábort támogató szerve-
zeteknek: a Marosszentgyörgyi
Polgármesteri Hivatalnak, a Maros
Megyei Tanácsnak és a Communi-
tas Alapítványnak.  

Simon Kinga 

Mint minden évben, idén is július
30-án a Petőfi Sándor Művelődési
Egyesület szervezésében megemlé-
kezést tartottak Fehéregyházán a
költő halálának és az 1849. július
31-ei ütközet 168. évfordulóján. A
nap reggelén az emlékezők 9.15-től
az ispánkúti emlékműnél rótták le
kegyeletüket, ahol imát mondott
Imecs Lajos nagybúni református
lelkipásztor, Czerják Réka diáklány
szavalt.

Ezt követően 10 órától a fehér-
egyházi millenniumi unitárius
templom adott helyet az ünnepi is-
tentiszteletnek, ahol Demeter Sán-
dor Loránd unitárius lelkész
hirdetett igét. 

A tulajdonképpeni megemléke-
zésre a Petőfi-múzeumkertben ke-
rült sor 11 órai kezdettel a
turulmadaras emlékmű előtt.

A román és magyar himnuszokat
Kövecsi Csaba karnagy vezette fú-
vószenekar játszotta el, majd Varga
Gergő diák szavalata következett.

Nagy Judit műsorvezető, az
egyesület kulturális alelnöke kö-
szöntötte az emlékezőket és a tisz-
teletüket tevő jeles
személyiségeket, kik közül megem-
líthetjük Magyarország Csíkszere-
dai Főkonzulátusa részéről Gáll
Hajnalka konzul asszonyt, Kiskőrös
város alpolgármesterét, Pohanko-
vics Andrást, Kiskunfélegyháza
város alpolgármesterét, Rosta Fe-
rencet, Kispálné dr. Lucza Ilonát, a
kiskőrösi Petőfi szülőház és emlék-
múzeum igazgatóját, a kiskunfél-
egyházi Kiskun múzeum
igazgatóját, Mészáros Márta asz-
szonyt, valamint a kiskunfélegyházi
Petőfi-emlékbizottság elnökét, dr.
Tarjányi Józsefet.

Az emlékezés koszorúit, virágait
számos szervezet és intézmény kép-
viselői helyezték el a turulmadaras
emlékműnél, ahol díszőrséget álltak
az erdőszentgyörgyi VI. Württem-

bergi huszárezred huszárai, míg a
Petőfi-szobornál közös koszorút he-
lyezett el a fehéregyházi Petőfi Sán-
dor Művelődési Egyesület és
Kiskunfélegyháza városa.

A megemlékezésen felszólaltak:
Gáll Hajnalka konzul asszony, Po-
hankovics András – Kiskőrös  al-
polgármestere, Mészáros Márta
múzeumigazgató és Kádár Helén
idegenvezető a koltói múzeumtól. A
beszédek között Szőcs Ilka székely-
udvarhelyi népköltő saját versét
szavalta, Széll Norbert diák Petőfi-
verset adott elő.

A megemlékezés második részé-
ben Koltó községből Bencze Hen-
rietta és Lakatos Norbert részletet
mutattak be Petőfi Sándor és
Szendrey Júlia szerelme című mű-
sorukból.

1992-ben egy sárospataki fiata-
lokból álló, frissen alakult, rockos
hangzású együttes lépett fel a fehér-
egyházi múzeumkertben, alkalom-
hoz illő dalokkal. Itteni fellépésük
számukra életre szóló elhivatottság
kezdetét jelentette. 

Hazatérve határozták el, hogy az
eddigi alkalmi társulás helyett egy
állandó formációt hoznak létre.
Azóta  8kor Színház néven fellép-
tek számos magyarországi települé-
sen, Erdélyben, Felvidéken,
Délvidéken, Kárpátalján, de eljutot-
tak az óceánon túlra is. A fehéregy-
házi Petőfi-megemlékezések
gyakori visszatérő vendégei. Itteni
fellépésük 25. évfordulóján az el-
múlt évek sikereiből válogatva
adtak elő felemelő és megható mű-
sort, mellyel méltán emelték az idei
megemlékezés színvonalát.

A Maros Megyei Tanács, vala-
mint az RMDSZ és Communitas
Alapítvány támogatta rendezvény a
székely himnusz eléneklésével ért
véget.

Szabó József
egyesületi elnök  

„Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,...”

Városunk legszebb része a Vár
sétány. Fiatalok és idősek sétálunk,
le-leülünk a padokra, s megpihe-
nünk. Elbeszélgetjük, hogy meny-
nyire szépek  és csodálatosak a fák,
milyen szép a környezet. A padok
mellett azonban néhol kutyaürülék
éktelenkedik, ami nagyon kellemet-
len. Egyes  kutyatulajdonosokban
nincs annyi jóérzés, hogy vegyék a
fáradságot, zacskóba  szedjék
össze, amit a kutya otthagyott, s
dobják be a szemétbe. 

Sajnos ez a civilizációs szint a
városunkban. 

A környezetvédelmi felügyelő-
ség arra kellene kényszerítse a lakó-

bizottságokat, blokkfelelősöket,
hogy a közterekre, parkokba készít-
senek és helyezzenek ki tiltótáblá-
kat. A helyi rendőrség nem tudja
átfogni a sok panaszt, pedig eléggé
őrködnek. 

Egy másik panaszom, hogy a
személygépkocsi-tulajdonosok a
járdára parkolnak, mi, gyalogosok
ki vagyunk szorítva az út szélére. A
magánházak tulajdonosai megszó-
lítják a sofőröket, de a válasz: „fogd
be a pofád, hová vigyem a kocsit
máshová!”

A Vár sétány és a Mihai Viteazul
utca lakói nevében: 

Madaras Edit

Városlakók panaszai

A rovatban közölt levelek tartalmáért, a tényállítások hitelességéért 
a szerzők felelősek.  Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. 

A levélírók minden esetben tüntessék fel telefonszámukat  és lakcímüket.  
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro



A középkor szín- és hangzásvilága töl-
tötte be a hét végén a segesvári várat.
Miután tavaly elmaradt,  a helyi ön-
kormányzat idén önerőből szer-
vezte meg a nagy tömegeket vonzó
fesztivált. A részletekről Tóth Tivadar
alpolgármester tájékoztatott.

– Az elmúlt években egyesületek, civil
szervezetek hozták létre a középkori feszti-
vált. Most, a 24. alkalommal a helyi vezetés

vállalta fel a rendezvénysorozat megszerve-
zését. Közbeszerzési eljárással választottuk
ki a programok kivitelezőit. Visszatekintve
úgy érzem, hogy egy igen sikeres fesztivált
tudhatunk magunk mögött. A rendezvényso-
rozat két részre oszlott: a vár területén zajlot-
tak a középkorhoz kapcsolódó kulturális és
gyermekprogramok – utcaszínházi előadá-
sok, koncertek, táncok, fegyver- és harci be-
mutatók, kiállítások, a kisebbek számára
korabeli játékok, kézműves-tevékenységek –
, a régi városban pedig a tömegrendezvények,
a vásár és a vidámpark kaptak helyet. Bár

párhuzamosan több helyszínen peregtek az
események, mintha egyetlen nagy színpaddá
vált volna a vár. A program részeként a szász
és a római katolikus templomban orgona-
koncerteket és középkori verseket lehetett
hallgatni. Ragaszkodtunk ahhoz, hogy  a vár
területén csak olyasmit találjon a látogató,
ami valóban a  kor hangulatához illik, és az
igényes szórakoztatást szolgálja. Alkoholos
italokat, flekkent itt hiába kerestek volna. Bi-
zonyára ennek a következménye, hogy a kö-
zönség tényleg azt a réteget képviselte,
amelynek ezt a rendezvényt szántuk.

– Hányan vettek részt a várban zajló ese-
ményeken?

– Mintegy 20 ezer művészetkedvelő for-
dult itt meg péntektől vasárnapig. A múzeu-
mokba 5400 látogató váltott jegyet.

– Mekkora költségvetésből valósították
meg az idei fesztivált?
– 450 ezer lejt hagytunk jóvá helyi tanácsi

határozatban a fesztiválra, ebből 360 ezer lejt
a művészi programokra, a fennmaradó 40
ezer lejt további kiadásokra – egyebek mellett
a higiéniai, illetve biztonsági intézkedésekre
– fordítottuk, a többi pénz megmaradt. Az ed-
digi számítások szerint 200 ezer lejes bevé-
telünk lett, de ez csak a közvetlen jövedelem,
nincs benne az, ami például a szállodáktól jön
vissza. 
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Gyerekzsivajtól volt hangos szombaton
délelőtt és délután a marosvásárhelyi fotópa-
pírgyár. A szebb napokat is megélt, ám még
jó állapotban lévő létesítmény meglepő, de
annál jellegzetesebb helyszínt biztosított az
Old Court Egyesület által szervezett és az
Azomureş által támogatott, Elbeszélő műhely

című gyerekfoglalkozásnak, amelynek mot-
tója: kaland az olvasás. A gyár udvarán és a
főépület földszinjén, illetve első félemeletén
berendezett játszósarkok különböző olvasó-
műhelyeknek adtak otthont – négy helyiség-
ben, egymással párhuzamosan zajlott az
interaktív műhelygyakorlat délelőtt 10 és 12,
valamint délután 14 és 16 óra között.

Mi az utóbbira látogattunk el: az udvaron
lévő fák árnyékában a szülők cseverésztek,
odabent pedig a gyerekek számára előkészí-
tett műhelygyakorlatokon vettek részt szép
számban a jelentkezők. A délelőtti és délutáni
program gyakorlatai 8-10, valamint 10 és 14
év közötti gyerekeknek szóltak. Volt kreatív
írásműhely, amelynek kiindulópontját a 
Szentivánéji álom képezte, ezt a műhelymun-
kát Ema Ignatoiu koordinálta, akinek a segít-
ségével a gyerekek többek között egy mesét
tökéletesíthettek, írhattak át, a kreatív képze-
let aktiválásának, valamint a kritikus olvasás
fejlesztésének céljából.

A storytelling, avagy meseműhely kiindu-
lópontja az Alice Csodaországban című re-
gény volt, és az olvasási készséget kívánta
fejleszteni kérdés-felelet típusú gyakorlatok-
kal, amelyek segítségével és Răzvan Ropotan
koordinálásával a gyerekeket arra igyekeztek

megtanítani, hogy a saját kreativitásukra tá-
maszkodjanak.

A 10 és 14 évesek számára díszletfestő, va-
lamint vitaműhelyt szerveztek. Az előbbit
Alexandra Culescu vezette, a workshop ke-
retében a résztvevők egy mesejeleneten dol-
goztak, miután azt játékos gyakorlatok

segítségével végigelemezték. A kiválasztott
jelenetet az általuk készített jelmezek, masz-
kok és díszletek segítségével elevenítették
meg a nap folyamán, míg a vitaműhely kere-
tében – Nae Sovaiala koordinálásával – kü-
lönböző mesék jogi jelleggel bíró
szereplőinek (bírák, vádlók, illetve védők)
karakterébe bújtak, és fiktív bírósági jelene-

tek keretében gyakorolták az érvelőképessé-
get, kommunikációt. 

Az Old Court Egyesület és az Azomureş
marosvásárhelyi eseménysorozata A gyer-
mekkor könyvei című országos projekt része
– a vásárhelyi rendezvény jó hangulatban zaj-
lott, egyediségéhez és érdekességéhez a szo-
katlan helyszínválasztás is hozzájárult. (Knb.)

Elbeszélő  műhelymunka 
a  fotógyárban

Nagy Székely Ildikó

Feltámadt a fesztivál
Középkori varázs Segesváron 

Fotó: Segesvár Polgármesteri Hivatala

Fotó: Nagy Tibor



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ 2 szobás, földszinti, részben
külön bejáratú tömbházlakás Maros-
vásárhelyen, a Szabadság (Libertăţii)
utcában. Ára: 45.000 euró. Tel. 0745-
264-672. (2684-I) 

ELADÓ hétvégi ház Vármezőn. Tel.
0744-454-508. (2748)

DIÁKLÁNYOKNAK kiadó a Korni-
sán 2 szobás, bútorozott tömbházla-
kás. Érdeklődni a 0746-984-850-es
telefonszámon. (2713-I)

KIADÓ 3 szobás tömbházlakás a Tu-
dorban. Tel. 0744-829-561. (2709-I)

KIADÓ kétszobás, bútorozott tömb-
házlakás két lánynak az orvosi egye-
tem közelében. Tel. 0742-523-072.
(2679-I)

KIADÓ 3 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon, a Măgurei u. 11/12. szám
alatt. Tel. 0365/421-0743. (2767)

ELADÓ Nyárádmagyaróson 21,5 ár
beltelek. Tel. 0744-760-609. (2606-I)

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

BÚZAKORPA eladó a koronkai
malomnál: 25 kg/zsák 17,5 lej (0,7
lej/kg). Tel. 0722-356-303, 0722-396-
107. (2442)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(2672)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2220)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (19009)

TETŐSZIGETELÉS részletre, garan-
ciával. Tel. 0740-680-648,
0722-693-866. (19090)

KUTAT ásunk és takarítunk. Tel. 0743-
597-787. (2566)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (2610)

VÁLLALOK bármilyen
bádogosmunkát, tetőjavítást,
„lindabozást”. Tel. 0751-847-346.
(2303)

TÉVÉJAVÍTÁS a kliens lakásán. Ki-
megyek falura is. Tel. 0740-527-205.
(19174-I)

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

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (2696)

ÁRUSZÁLLÍTÁST vállalok. Tel.
0760-423-495. (2636-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (2733)

VÁLLALUNK bármilyen munkát,
ácsmunkát, tetőjavítást,
cserépforgatást, csatornakészítést,
tetőfedést Lindabból, festést, vakolást,
kerítésjavítást, fakivágást. Tel. 0731-
438-220. (2621)

ABLAKPUCOLÁST vállalok. Tel. 0726-
371-662. (2774)

KERESEK idős asszony mellé se-
gítő személyt hétköznap 15-20 óra
között, szombaton és vasárnap
egész napra. A Tudor negyediek
előnyben. Tel. 0365/409-949. 
(2775-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Az idő elmúlhat, szállhatnak
az évek, amíg élünk, velünk
lesz szeretett emléked.
Fájó szívvel emlékezünk a
káposztásszentmiklósi szü-
letésű TROZNAI SÁNDORNÉ-
RA szül. MÁTYÁS ERZSÉBET
halálának 10. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét
megőrzi leánya, fia és
családjuk. (2695-I)

Az emlékezéshez szeretet kell,
s akiket szerettünk, soha nem
feledjük el. 
Szomorú szívvel emlékezünk
SIPOS IMRÉRE halálának 16.
évfordulóján és SIPOS
ILONÁRA halálának 8.
évfordulóján. Szép emléküket
örökre szívünkbe zárjuk.
Emlékük legyen áldott,
nyugalmuk csendes!  Szerető
hozzátartozóik: férje, gyer-
meke, Ferencz, az unokák:
Nándor, Boglárka  és Beáta,
valamint két testvére, Jolán és
Ibolya. (2739)

Fájó szívvel emlékezünk
augusztus 1-jén FARKAS
JÁNOSRA halálának hatodik
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerető felesége, Mária, lánya,
Marika és családja, fia, István
és családja. (2735-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
a mezőcsávási GYÖRGY
ANDRÁSRA halálának első
évfordulóján. Pihenése legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzik gyászoló
szerettei. (2763)

Könnyes szemmel emlé-
kezünk KÁDÁR SÁNDORRA,
aki augusztus 1-jén egy éve itt
hagyta szeretteit. Édesanyja,
három gyermeke és azok
családja. (2770)

Kicsi Mama, rád emlékezünk
most, és amíg élünk.
Halálának 20. évfordulóján
emlékezünk drága édes-
anyánkra, BODÓ ILONÁRA.
Fia, menye, három lánya, vejei
és hét unokája. Nyugodj
békében, drága mama! (2769)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel, mély fájdalom-
mal búcsúzunk 

TÜNDE NÉNITŐL. 
Nemes, egyszerű, segítőkész,
önzetlen életed felejthetetlen
emlék számunkra. Szívünkben
örökké élni fogsz, Tünde néni. 

Csörsz Nagy Alice 
és Feltes Nóra. (2764-I)

Fájdalommal, tehetetlenül érkez-
tünk erre a stációra is, hogy el-
vesztettünk. Gyerekkorunk,
ifjúkorunk örök emlék családja-
inknak. Nyugodj békében, drága 

BARÁTNŐNK. 
Nagy Éva Anna és Zsigmond.

(2764-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett nagy- és dédmama, a 83
éves 

SIMON MÁRIA 
szül. Herman 

rövid, de súlyos szenvedés után
csendesen megpihent. Temetése
augusztus 2-án, szerdán 13 óra-
kor lesz a Kapa utcai temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Emlékét őrzi unokája, Robi, 
felesége, Andi, dédunokái:

Dávid és Karola. (2771-I)

Kimondhatatlan fájdalommal tu-
datjuk, hogy a szeretett édesapa
és nagytata, 

SIKLÓDI ÁRPÁD 
a Metalotehnica volt dolgozója 

szíve életének 68. évében hirte-
len megszűnt dobogni. Drága ha-
lottunk temetése 2017.
augusztus 2-án, szerdán 12 óra-
kor lesz a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben. 

Búcsúznak tőle: fia, Árpi 
és menye, Csilla, lányai: Emese

és Hajnalka, vejei: János 
és István, valamint két unokája:

Henike és Orsika. 
Nyugodj békében, 

drága édesapánk! (2773-I)

Mély fájdalommal tudatom, hogy
a szeretett édesanya és nagy-
mama, 

SZABÓ KORNÉLIA 
a Luxor Áruház 

volt alkalmazottja 
életének 87. évében csendesen
megpihent. Drága halottunkat
augusztus 2-án 13 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a marosvá-
sárhelyi katolikus temetőben. 

Megtört szívvel búcsúzik tőle
leánya és unokája. (2777-I)

Drága LIA MAMA!
Soha nem felejtem önfeláldozó
szereteted, gondoskodó jóságod
és gyermekkorom felejthetetlen
napjait. Nyugodjál békében! 

Imádott unokád, Lia. (2777-I)

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy 

özv. FEKETE IRÉN 
született Csók 

életének 91. évében türelemmel
viselt, súlyos betegség után eltá-
vozott. Drága halottunk temetése
augusztus 2-án 13 órakor lesz a
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

A gyászoló család. (2784-I)

Soha el nem múló fájdalommal
tudatjuk, hogy a szeretett jó fele-
ség, gyermek, édesanya, nagy-
mama, anyós, a káposztás-
szentmiklósi születésű 

KULCSÁR IRMA 
született Máté Irma 

életének 61. évében hosszú szen-
vedés után 2017. július 31-én meg-
pihent. Temetési szertartására
2017. augusztus 2-án 14 órától a
káposztásszentmiklósi református
cinteremben kerül sor. 
Búcsúzik a gyászoló család. (-I)

Mély fájdalommal és szomorú
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
férj, édesapa, nagytata, apatárs,
jó barát és szomszéd, 

KIS ISTVÁN 
a Számológépgyár 

volt munkatársa 
78 éves korában elhunyt. Teme-
tése augusztus 2-án, szerdán 14
órakor lesz a katolikus temető-
ben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Emlékét
kegyelettel megőrizzük. 

A gyászoló család. (2786-I)

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett
édesapánktól, 

KIS ISTVÁNTÓL. 
Nyugodj békében! 

Leányai: Melinda és Csilla,
unokái: Eszter, Orsolya, 

Zsuzsánna, Abigél, Ádám.
(2786-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett nagybácsi, kereszt-
apa, 

VERES ISTVÁN
súlyos, de rövid szenvedés után
80. évében megpihent. Temetése
augusztus 1-jén 14 órakor lesz a
református temetőben. Búcsúzik
tőle unokahúga, Gyöngyi, férje,
Attila, unokaöccsei, Loránd, Sza-
bolcs és családja, keresztfia, At-
tila és családja, keresztlánya,
Tünde. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (-I)

Fájó szívvel tudatom szeretett
férjem, 

VERES ISTVÁN 
távozását, akit 80 évesen raga-
dott el a halál. Fájó szívvel bú-
csúzom tőle. 

Felesége, Zsóka. 
Emléked legyen áldott, 

nyugalmad csendes! (-I)

Mély fájdalommal tudatom, hogy
szeretett testvérem és nagybá-
csi, 

VERES ISTVÁN 
súlyos szenvedés után megpi-
hent. 

Búcsúzik tőle testvére, Rózsa,
leánya, Zsoki és családja. 

Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett nagybácsi, 

VERES ISTVÁN 
80. évében hirtelen eltávozott az
élők sorából. 

Búcsúzik tőle unokaöccse, 
Tibi és családja. 

Nyugodj békében! (-I)

Szomorú szívvel veszek búcsút 
VERES ISTVÁNTÓL 

aki 80 évesen hagyott itt minket.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Árpád a távolból. (-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk jó
szomszédunktól, 

VERES ISTVÁNTÓL. 
Jenci és édesanyja. 

Nyugodjál békében! (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megdöbbenéssel értesültünk
egykori megbecsült külmunka-
társunk, BERECZKI GYÖRGY
elhunytáról.
Kiváló rejtvényeivel hozzájárult
a Fekete-Fehér rejtvénylap
sikeréhez. Őszinte rész-
vétünket, együttérzésünket
fejezzük ki a gyászoló
családnak. A Népújság –
Impress Kft. munkatársai. (sz.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága feleségem,
szeretett édesanyánk, GYÖRGY
JOLÁN temetésén megjelentek,
sírjára virágot helyeztek,
gyászunkban támogattak, fájdal-
munkat enyhíteni próbálták.
Gyászoló szerettei. (2768-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.-I)
KERESKEDELMI CÉG RAKTÁROST, ÁRUKIHORDÓT alkal-
maz vonzó fizetéssel. Tel. 0744-707-550. (19171-I)
MAGYARORSZÁGRA, Tapolcára, szőlőiskolába MUNKÁSOKAT
keresek 800 Ft-os órabérrel, huzamosabb időre. Szállás biztosítva (fő-
zési lehetőség). Érdeklődni a 00-36-203-206-529-es telefonon. (2640-
I)
HEGESZTŐT és LAKATOST alkalmazunk ACÉLSZERKEZET-
GYÁRTÁSHOZ. Tel. 0744-511-215. (19183-I)
BÁROSLÁNYT alkalmazunk. Tel. 0771-652-682. (19190-I)
NÉMETORSZÁGBA, Mannheimba, az Unilever gyárba keresünk
MUNKAERŐT! Feladat: mosószerek dobozba csomagolása. Fizetés:
1200-1300 euró. Tel. 0755-497-510, 0753-837-335, 9-17 óra között.
(60127-I)
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.
(60164)
PIZZÁST, KONYHÁST, FUTÁRT, PINCÉRT keresünk. Tel. 0755-
387-474. (19189-I)
MAGYARORSZÁGRA, péksüteményes gyárunkba keresünk KOL-
LÉGÁKAT azonnali kezdéssel. Tel. 0757-827-291. (19192-I)
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)
Az EURÓPA PANZIÓ alkalmaz KONYHAI MUNKÁST, PINCÉR-
SEGÉDET és RECEPCIÓST. Érdeklődni a 0745-059-968-as telefon-
számon. (2749)
A SAPIENTIA EMTE pályázatot hirdet TANTERMI BÚTORZAT
beszerzésére. Részletek a www.ms.sapientia.ro honlapon. (sz.-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat
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A marosvásárhelyi székhelyű 
CLINI-LAB KFT.
munkatársat keres 

RAKTÁROSI munkakör betöltésére:
Feladat:

• Az árukészlet átvétele, bevételezése, raktárban való elhelyezése,
raktárból kiadása,

• A raktár számítógépeinek és kapcsolódó egységeinek kezelése,
• Csomagok készítése, rakodás,
• Az árukészlet mennyiségének, minőségének és lejáratának

nyilvántartása,
• Leltárak készítése.

Elvárások:
• Középfokú képzettség, 
• Számítógép-felhasználói ismeretek, 
• Hasonló területen szerzett tapasztalat, 
• Pontos, precíz munkavégzés,  
• Terhelhetőség, hosszított munkaidőre való hajlandóság,
• Előny a B kategóriás jogosítvány és alapfokú angol nyelvtudás. 

Teljesítményarányos bérezést és szakmai képzéseken való 
részvételt ajánlunk.
Önéletrajzokat a hr@clinilab.ro címre várunk, érdeklődni is itt lehet,
valamint a 0723 335 660 telefonszámon. 

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 szállító neve Útirány Indulás Visszatérés Irányár

TRANSERVICE
Călăraşilor (Kossuth) u. 
52. sz., tel.: 0265/216-242 

Marosvásárhely – 
Budapest

Hétfő 18.30 ó., kedd 18.30 ó.,
szerda 8 ó., csütörtök 18.30 ó.,

péntek 8 ó.,
vasárnap 8 ó., a Voiajor 
távolsági buszállomástól 

(Dózsa György utca)

Kedd 18.30 ó.,
szerda 18.30 ó.,
csütörtök 18.30 ó.,

péntek 18.30 ó., szombat 8 ó, 
vasárnap 18.30 ó, Népliget,

Volán buszállomás

Előnyös árak

ROYAL GTS.
Ştefan cel Mare u. 23. sz.,
0265/269-308,  
0731-89-89-89, 
Hu: 0036-30-60-53-753

Marosvásárhely – 
Budapest

Mindennap,
Voiajor autóbuszállomás, 18 ó.

Mindennap Budapestről, 
a Népligetből  15.30-kor,  

a 30-as peronról

Egy út 100 lej, 
menet–jövet 180 lej, 

nyugdíjasoknak és diákoknak 
170 lej.

INTER TOURS
Rózsák tere 61. 
(bejárat a Petőfi térről), 
tel. 0265/264-011, 
0733-013-166 

Marosvásárhely –
Szalonta – Békéscsaba – 

Szeged – Kistelek –
Kecskemét

Csütörtök 20 ó.  
a Nemzeti Színház mögötti 

parkolóból; 20.30 ó., a Voiajor
távolsági buszállomástól, 
és vasárnap reggel 7 ó.

Péntek 17 ó. 
és vasárnap 17 ó.,

Kecskemét, 
távolsági buszállomás; 19 ó.

Szeged, Mars téri buszállomás

Egy út 110 lej, menet-jövet 180 lej,
Kecskemétig 120 lej, menet-jövet
200 lej. 10% kedvezmény nyugdíja-
soknak, egyetemistáknak, tanulók-
nak. 50% kedvezmény 10 éven aluli

gyermekeknek. 
Minden 6. út ingyenes.Marosvásárhely – 

Liszt Ferenc reptér – 
Budapest

Naponta 20.50 ó., 
a Voiajor

távolsági buszállomástól

Naponta
Budapest 23 ó., a Népligettel

szembeni parkolóból (FLIX-járat)

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 en-
gedély, a végzettséget igazoló iratok másolatával, esetleges
ajánlással  a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti
titkárságán  nyújthatók be hétfőtől péntekig 9–15 óra kö-
zött. 

Bővebb felvilágosítás 
a 0265/269-077-es telefonszámon.
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A Népújság   
hirdetési irodájában

felveszünk  
APRÓ-

HIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai 

HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI  JELENBE.


