
A Maros megyei útlevélosztályon közel
17 ezer útlevélkérelmet fogadtak az idei
év első felében, mintegy 4500-zal töb-
bet, mint a tavalyi év azonos időszaká-
ban. Maros megyében online is
foglalható időpont, a nyári hónapokban
mégis tömött sorok alakulnak ki a reg-
geli órákban sorszámért. 

Az utóbbi évek tapasztalata az, hogy nyáron
jelentősen megnő az útlevelet igénylők száma.
Ebben az időszakban nagy számban érkeznek
az országba külföldön élő román állampolgá-
rok, illetve a nyári szünidő alatt sok család kül-
földi úti célt választ, az utazáshoz pedig útlevél
szükséges. Idén különösen nagy az úti okmányt
igénylők száma, mivel a 2007-től 10 évre ki-
váltható útlevelek érvényességi ideje lejár, eze-
ket cserélni kell. Az sem mellékes, hogy 2017.

január 1-től a korábbi 219 lejről 96 lejre csök-
kent az ideiglenes útlevelekre fizetendő illeték,
ami miatt sokan ezt igénylik – jelentette ki a 
Népújságnak Micuşan Daniela, a Maros megyei
útlevélosztály vezetője. Az elektronikus útleve-
lek esetében csak a 22 lejes konzuli illetéket tö-
rölték, ebben az esetben az útlevélilleték 258 lej. 

Az érdekeltek jelenleg az 5 évre érvényes
elektronikus útlevelet igényelhetik (12 év alatti

Gyulakuta ismét
bizonyított
A múlt hét végén tizenegyedik alka-
lommal tartottak községi napokat Gyu-
lakután, s aki az itteni programokat
választotta, nem csalódott: a jó kínálat
és koncertek hatalmas tömegeket
vonzottak a színpad elé idén is.

____________2.
Az életben minden
lehetséges 
Másodszor szervezte meg a gerincfer-
düléses gyermekek és fiatalok szá-
mára a ScoliCamp egyhetes tábort az
Ortoprofil Románia cég, amelynek
Hídvég utcai székhelyén minden adott
ahhoz, hogy az elváltozással való
együttélés, a kezelés és a gyógyulás
elősegítését elérjék. 

____________4.
Bővül a szakorvosi
szolgáltatás
Az utóbbi években gyökeresen meg-
változott  a helyzet, ma az erdőszent-
györgyi kórház önfenntartó, és egyre
bővül a szakorvosi szolgáltatás. 

____________6.
Volt egyszer
egy Dalkör
A hagyomány szerint, miután Básta
generális az osztrák hadakkal 1601-
ben feldúlta a templomot, és ebben az
orgona is benne égett, az új orgona
felállításáig a református diákságnak
majd’ kétszáz évig ez volt a kottatar-
tója, ezt az „éneklő szék”-et állták
körbe és szolgáltatták az istentisztele-
tek énekes rendjét. 

____________7.

Lódítások sikere
Még egy mutatón látszik a kormány agyatlan gazda-

ságpolitikájának eredménye: a jegybank hétfői közlése
szerint jelentősen visszaesett a közvetlen külföldi beru-
házások értéke az idei első fél évben a tavalyihoz viszo-
nyítva. A számok azt mondják, az esztendő első felében
közel háromszáz millió euróval kevesebbet ruháztak be
nálunk külföldi üzletemberek. A valóság ennél rosszabb,
mert csak tippelni lehet, hogy ekkora összegű jó befek-
tetés után hosszabb távon mennyi pénz folyhatott volna
még be az állam különböző kasszáiba adók és illetékek
formájában, nem is beszélve arról, hány család aszta-
lára kerülhetett volna biztos kenyér ennyi pénz beruhá-
zása nyomán.

Nagyságrendileg egy hóra eső befektetett tőkemennyi-
séggel esett vissza fél év alatt a beruházási kedv az egy
évvel korábbihoz képest. Ami azt illeti, tavaly az évtized-
forduló környéki gazdasági válság óta a legjobb ered-
ményt jegyezhettük, a múlt évben épp meghaladta a
négymilliárd eurót a román gazdaságban jegyzett kül-
földi beruházások összértéke. Az optimistábbak mond-
hatnák tehát, hogy egy jó évet követően belefér a képbe
némi visszaesés. Csakhogy a világgazdaság színterén az
utóbbi évben nemigen történt olyan katasztrófa, 
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Benedek István

Tegnap is volt ügyfélfogadás az útlevélosztályon

Napi 200 kérelmet is átvesznek



Jogi tanácsadás
Ma délután 4 órakor szerkesztőségünk Dózsa György utca
9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi
tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az
érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési
szelvényüket, illetve az ügyükkel kapcsolatos minden iratot. 

Mezőmadarasi alkotótábor
A Maros Mezőségi Művésztelep szervezésében augusztus
17-én kezdődik a XVI. Mezőmadarasi Nemzetközi Alkotó-
tábor, ahova 26 hazai és határon túli festő, grafikus, szob-
rász, textiles, faragó, fotós kapott meghívást. Gazdag
programmal várják a meghívottakat: lesz kirándulás a Me-
zőségen, irodalomtörténeti előadás, filmvetítés művészet-
ről, borkóstoló, és részt vesznek a Forgatagon is. A tábor
kiállítással zárul augusztus 26-án Mezőmadarason. 

Ákosfalvi napok
Gazdag műsorajánlattal augusztus 18–20. között kerül sor
a XVII. ákosfalvi községi napokra. A hivatalos megnyitó
augusztus 18-án 18 órakor lesz a polgármesteri hivatal
előtti téren. 19-én 10 órai kezdettel Harasztkeréken kerül
sor a testvériség parkjának felavatására és az életfaülte-
tésre. 20-án sajtótájékoztatón számolnak be az Európai
Bizottság által támogatott testvértelepülési találkozó ered-
ményeiről. 

Hétfőn kezdődik a pótérettségi
Az őszi vizsgasorozat augusztus 21-én, hétfőn kezdődik a
román írásbelivel, 22-én anyanyelvből, 23-án a szaknak
megfelelő kötelező tantárgyból, 24-én a választott tan-
tárgyból írásbeliznek a pótérettségizők. A szóbelik augusz-
tus 25–31. között zajlanak. A pótérettségizőknek csak
elmaradt, illetve sikertelen vizsgáikat kell megismételniük.
Az ideiglenes eredményeket szeptember 1-jén, a fellebbe-
zések utáni végső vizsgajegyeket pedig 6-án függesztik ki. 

Augusztus 30-ra halasztották 
a kirándulást

A Nyugdíjasok Romániai Szövetségének marosvásárhelyi
szervezete által augusztus 16-ára tervezett kirándulást az
előrejelzések szerinti nagy meleg miatt augusztus 30-ára
halasztották. Az útvonal: Tordai-hasadék, kolozsvári bota-
nikus kert, Nicula-kolostor. Az 50 lejes részvételi díj egy
ebédet is magában foglal. Az érdeklődők naponta 10-13
óra között iratkozhatnak fel a nyugdíjasszervezet Bolyai
tér 36. szám alatti irodájában, az emeleten.

Drámaíró mesterit hirdet 
a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem 

Szeptember 11–16. között iratkozhatnak fel az őszi felvé-
telire a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen a dráma-
írás iránt érdeklődők. A kétéves magiszteri képzésre két
tandíjmentes és hét tandíjas helyet hirdet meg az intéz-
mény, az évfolyam osztályvezető tanára Albert Mária. A
kétszakaszos, írásbeli és szóbeli felvételi vizsgára a jelent-
kezők bármilyen alapfokú diplomával jelentkezhetnek, egy
drámatervezetet és a jelentkező által írt drámai szövegeket
tartalmazó dossziéval. Bővebb információ a www.szini.ro
honlapon, illetve az egyetem hirdetőfelületein.

Hírszerkesztő: Mózes Edith 

Ma ÁBRAHÁM, 
holnap JÁCINT napja.
ÁBRAHÁM: héber eredetű, je-
lentése: a tömeg, a sokaság
atyja.
JÁCINT: a görög Hüakinthosz
mondai személynév szárma-
zéka. A hiacint ásvány átlátszó
cirkon, amelyet ékkőnek hasz-
nálnak.

16., szerda
A Nap kel 

6 óra 21 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 31 perckor. 
Az év 228. napja, 

hátravan 137 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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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. augusztus 15.
1 EUR 4,5710
1 USD 3,8741

100 HUF 1,5016
1 g ARANY 159,6445

IDŐJÁRÁS
Napos idő 
Hőmérséklet:
max. 310C
min. 150C

A múlt hét végén tizenegyedik
alkalommal tartottak községi
napokat Gyulakután, s aki az it-
teni programokat választotta,
nem csalódott: a jó kínálat és
koncertek hatalmas tömegeket
vonzottak a színpad elé idén is.

Egy európai pályázatnak is köszön-
hetően sikeres rendezvényt tudhatnak
maguk mögött a gyulakutaiak, akik ez-
úttal is testvértelepüléseikkel ünnepel-
tek az elmúlt napokban: a Heves
megyei Pétervására és a Zala megyei
Tófej mellett a felvidéki Feled község
küldöttsége is jelen volt. A szombati
hivatalos megnyitón Varga József
házigazda polgármester így összeg-
zett: három ország, négy település, egy
szív, egy közös akarat, hiszen, bár
sokan vagyunk és sokfélék, továbbá
egymástól távolabb-közelebb élünk,
összeköt minket egy nyelv, egy kul-
túra, egy történelem. Ami a hét végi
ünnepséget illeti, a községgazda így
fogalmazott: egy esztendő elmúlása
falunapok nélkül olyan, mint egy hos-
szú utazás vendégfogadó nélkül. A
gyulakutaiakat pedig arra kérte: legye-
nek büszkék településükre és több száz
éves kultúrájukra, és vegyék észre, mi-
lyen jó itt élni.
Gyönyörű és tömegcsalogató 
programok

A testvértelepülések már csütörtö-
kön megérkeztek, a küldöttségeket a
községbeli civil szféra képviselői fo-
gadták, pénteken pedig kirándulást
szerveztek számukra Torda és Torockó

vidékére. Péntek este a községbeli bo-
rászok versenyére került sor, amely
első alkalommal zajlott a kelementelki
volt Simén-kúria tavaly átadott mo-
dern borpincéjében. Szombaton reggel
az erdőszentgyörgyi Württemberg- és
a havadi Mátyás-huszárok, a helyi Szi-
várvány néptánccsoport és a mezőcsá-
vási fúvószenekar ébresztette a falut,
délután, az ünnepélyes megnyitót kö-
vetően a faluban összesereglett nép-
tánccsoportok vonultak fel a
kultúrotthontól a rendezvények szín-
helyéig, mintegy ékességeként a nap-
nak. A színpadon az óvodások és a
Reménység idősklub fellépése után
kétszáz néptáncos kápráztatta el a kö-
zönséget: gyulakutai, balavásári, szo-
vátai, sóváradi, mezőbándi, mező-
bergenyei és medgyesi csokrokban
gyönyörködhetett az, aki szereti a népi
kultúrát. Később a gyerekeket a buda-
pesti Napraforgó meseszínház társu-
lata szórakoztatta Kalap Jakab című
zenés-énekes vidám előadásával. 

A zene szerelmesei ezúttal sem csa-
lódtak a gyulakutai kínálatban: pénte-
ken este az idősebb korosztályt
Magyar Rózsa derítette jókedvre, majd
a Tófej testvértelepülésről indult Delta
zenekar csapott hatalmas, több mint
kétórás bulit, s a jókedv szombaton
este sem csökkent: a színpad elé már
Tóth Andi, Vastag Csaba és a Kerozin
fellépésekor sereglett a tömeg, amely
Homonyik Sándor színpadra lépésekor
akkora volt, hogy egy tűt sem le-
hetett leejteni a téren. A 2900 löve-
dékből álló tűzijáték is elnyerte a
több ezer személy tetszését, mint

ahogyan Vanessa White Smith is, aki
éjfélkor a legendás Boney M dalait
énekelte.

Alig hajtotta fejét álomra az ün-
neplő sereg, vasárnap reggel már
újabb programokra hívták-várták a
község lakóit: a református templom-
ban a 25 és 50 éve konfirmáltak ha-
gyományos ünnepi találkozójára került
sor, míg a műfüves kispályán egész
nap focimeccsek zajlottak, de a birkó-
zók is megmérettettek ezen a napon.
Díjazták a legjobbakat

Nem feledkezett meg szombaton az
önkormányzat a borászok díjazásáról,
a pénteki versenyre ugyanis 21 mintá-
val neveztek be (ebből két magyaror-
szági volt), és idén elsőként külön
pontozták a két falu gazdáit: a gyula-
kutaiak egy bronz-, hat ezüst- és két
aranyérmet, a kelementelkiek két
bronzot, hat ezüstöt és két aranyat se-
pertek be, az idén elsőként kiosztott
két külön vándorserleget a gyulakutai
Antal Zoltán és a kelementelki Takács
Csaba vihette el.

Szombaton díjazta az önkormányzat
azokat a tanulókat is, akik színtízessel
fejezték be idén a tanévet: Váradi
Kriszta, Marton Tamás, Dósa Balázs,
Gagyi Albert Örs, Gagyi Kata Renáta,
Varga Evelin, Gál Benedek, Fülöp
Sára Viola. Antal Sára Panna és Csá-
szár Klára nemcsak hogy színtízessel
végeztek, hanem a Simonyi Zsigmond
helyesírási verseny erdélyi és Kárpát-
medencei döntőiben is remekeltek. A
14 éves Bíró Krisztián viszont birkó-
zásban jeleskedett: Törökországból
Balkán-bajnoki bronzérmet hozott,
ezüstöt és bronzot szerzett más európai
bajnokságokon is, míg 2013-ban,
2015-ben és 2016-ban országos baj-
noki aranyat akasztottak a nyakába.
Egyértelmű siker

Varga József polgármester úgy érzi,
köszönettel tartozik annak a tettre kész
csapatnak, amely megálmodta és kivi-
telezte ezt a rendezvényt, továbbá a tá-
mogatóknak, akik az európai pályázat
mellett lehetővé tették, hogy nem kel-
lett a község pénzét költeni a rendez-
vényre. Az a tény, hogy négy napon át
ennyi ember látogatott ki a térre, arra
figyelmezteti a községvezetést, hogy
az ünnep tényleg fontos a közösség
számára. Évről évre tudnak többet és
újat nyújtani a közönségnek, de az idei
rendezvény volt résztvevők számában
a leghatalmasabb, szervezésben a leg-
sikeresebb.

Megyei hírek

Hatalmas tömeg bulizott a községnapokon
Gyulakuta ismét bizonyított

Hatalmas tömegeket vonzottak az idei koncertek is Fotó: facebook.com

Gligor Róbert László

Szent István-nap 
és új kenyér ünnepe

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szer-
vezete szervezésében idén is a Színház téren zajlik a
Szent István-napi és az új kenyér ünnepe. Az augusztus
20-án, vasárnap 19 órától kezdődő ünnepi rendez-
vényre várják Marosvásárhely és Maros megye ünneplő
közösségét. A köszöntőbeszédek és az ünnepi műsor
mellett a hagyományos kenyérszentelés sem marad el
a magyar történelmi egyházak részéről. Az eseményen
megtekinthető lesz a Szabó Albert képzőművész által
készített szent korona és a koronázási ékszerek. Az óri-
áskenyereket az Eldi pékség készíti. Kedvezőtlen idő-
járás esetén az eseményt a Kultúrpalotában tartják.

Vásárhelyi Forgatag
Augusztus 18-án, pénteken kezdődik a Vásárhelyi For-
gatag rendezvénysorozata. Péntektől vasárnapig az
Aranykakas udvarára, a Szféra-programokra várják a
művészetkedvelőket. A Szféra koncertjeiről, kiállításai-
ról, illetve az interaktív előadásokról a Vásárhelyi For-
gatag honlapján lehet tájékozódni.

Dicsőszentmártoni napok
Augusztus 18–20. között, péntektől vasárnapig tartják
Dicsőszentmártonban a városnapokat, melynek kereté-
ben vasárnap nemzetközi néptáncfesztiválra kerül sor.
Pénteken 17 órától az Obor térre várják a lakosságot,
ahol legkevesebb ezer fehér pólóba öltözött emberrel
szeretnék az ország térképvonalát megrajzolni, és ez-
által a Guinness rekordok könyvébe kerülni.

Kézművestábor felnőtteknek is
Augusztus 14-étől 19-éig kézműves alkotótábort tarta-
nak Marosvásárhelyen, a Bolyai utca 23. szám alatt, az
Unitarcoop Alapítvány udvarán. A tábor minden korosz-
tálynak szól, de a szervezők elsősorban felnőtteknek
szeretnének lehetőséget nyújtani a kikapcsolódásra.
Kézműves-foglalkozások: hímzés, gyöngyfűzés, hor-
golás, szövés, nemezelés, agyagozás, népi motívu-
mok festése fára, papírhajtogatás, valamint
olvasósarok, rajzoló- és kifestősarok, kávé- és teasa-
rok is lesz. A program mindennap délelőtt 10 órakor
kezdődik, majd a 13 órától 14.30-ig tartó ebédszünet
után 19 óráig folytatódik. A részvétel ingyenes, előzetes
bejelentkezés a kezmuves_klub@yahoo.com e-mail-
címen. Bővebb tájékoztatás az alapítvány Facebook-ol-
dalán.

RENDEZVÉNYEK



Az idei első fél évben 13,32 százalékkal, 1,841 mil-
liárd euróra csökkentek a külföldi közvetlen tőke-
beruházások Romániában a tavalyi azonos
időszakhoz képest – közölte hétfőn a Román Nem-
zeti Bank.

Tavaly a január-júniusi időszakban a külföldi tőkeberuhá-
zások értéke elérte a 2,124 milliárd eurót. Az idei évben a leg-
jobb hónapnak a márciusi számított, akkor 420 millió euró
áramlott a hazai gazdaságba. Második legjobb hónap június
volt, amikor 397 millió euró közvetlen külföldi tőkeberuházást

jegyeztek, majd február következik a sorrendben 395 millió
euróval.

Tavaly egész évben 34,4 százalékkal, 4,081 milliárd euróra
nőtt a közvetlen külföldi tőkeberuházások értéke. 2016 volt a
nemzetközi gazdasági válság kitörése utáni időszak eddig leg-
jobb éve ebből a szempontból.

A központi bank szintén hétfőn közölte, hogy a folyó fize-
tési mérleg hiánya az első fél évben több mint 40 százalékkal,
2,745 milliárd euróra nőtt a tavalyi azonos időszakhoz képest.
(Agerpres)
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Ismét meleg jön
Fokozatos felmelegedésre kell számítani a követ-
kező napokban, ennek a hétnek a végén a nappali
csúcshőmérséklet Erdélyben eléri a 32, a Bánság-
ban a 34 Celsius-fokot – derül ki az Országos Mete-
orológiai Igazgatóság két hétre szóló
előrejelzéséből. Erdélyben 19-én 32 fokig kúszik a
hőmérők higanyszála, az azt követő két napban
kissé visszaesik a hőmérséklet, majd újabb felmele-
gedés következik, 30-31 Celsius-fok körüli nappali
csúcsértékekkel. Éjszaka 12-14 fok várható. Jelen-
tősebb mennyiségű csapadékra 19-én és 20-án van
kilátás. (Agerpres)

Óvadék ellenében szabadlábon
az ingatlanmágnás

Óvadék kifizetése ellenében szabadlábra helyezték
a hétfőn Londonban őrizetbe vett Puiu Popoviciu üz-
letembert – nyilatkozták az Agerpres hírügynökség-
nek hivatalos források. Ezek szerint 200.000 font
óvadékot fizetett ki Popoviciu, akinek a vonatkozó
nagy-britanniai törvények értelmében hetente három
alkalommal jelentkeznie kell a londoni rendőrségen.
Az országos rendőr-főkapitányság hétfőn közölte,
hogy a brit főváros rendőrsége őrizetbe vette a Bă-
neasa-ügyben jogerősen hét év börtönbüntetésre
ítélt Popoviciut. Az üzletember júniusban hagyta el
az országot, így nem tudták börtönbe zárni, miután
kimondták ügyében a hét év szabadságvesztésről
szóló jogerős ítéletet. Tudorel Toader igazságügyi
miniszter hétfőn úgy nyilatkozott, amint minden
szükséges irat a tárca rendelkezésére fog állni, kér-
vényezik Popoviciu kiadatását. (Agerpres)

Közel kétezer jogosítványt vontak be
Augusztus 11–14. között a rendőrök több mint 
háromezer közúti kihágást észleltek, és összesen
30.000 bírságot róttak ki több mint 11 millió lej érték-
ben. A közúti ellenőrzések során a rendőrök 350 472
lej értékben foglaltak le javakat, 1994 hajtási jogo-
sítványt függesztettek fel – 240-et alkoholfogyasz-
tás, 655-öt pedig sebességtúllépés miatt. 534
autótörzskönyvet is bevontak” – tájékoztat a Román
Rendőrség. (Mediafax)

Átmeneti vámuniót javasolnak 
a britek

Átmeneti időre szóló vámuniót javasol az Európai Bi-
zottságnak a brit kormány az Egyesült Királyság eu-
rópai uniós tagságának 2019-ben várható
megszűnése utáni időszakra. A kedden ismertté vált
javaslatban az áll, hogy a brit kormány a „lehető leg-
szabadabb és legzökkenőmentesebb” kereskede-
lemre törekszik az Egyesült Királyság és az Európai
Unió között. Az átmeneti időre szóló megállapodás
pedig nemcsak a szigetország gazdaságának érde-
keit szolgálná, hanem az Európai Unióét is – közölte
a brit kormány Brexit-tárgyalásokért felelős minisz-
tere a BBC hírtelevíziójában. David Davis emlékez-
tetett arra, hogy Nagy-Britannia évi 230 milliárd font
értékben ad el európai uniós partnereinek, az uniós
cégek viszont ezt is meghaladó, 290 milliárd font
mértékben adnak el brit partnereiknek, így számukra
is fontos, hogy megállapodásra jussanak. A Brexit-
miniszter úgy fogalmazott, az átmeneti időszak 1-2
évig tarthat. (MTI)

ami a beruházókat padlóra vágta volna, viszont a tava-
lyi év végi választási kampány és a december óta reg-
náló kormányzat joggal késztethette óvatosságra az
üzleti szférát. Már a kampányban látszott, hogy a szo-
ciáldemokraták osztogatási terveit csak a magánszfé-
rának is üzleti lehetőséget jelentő állami beruházások
kárára lehet megvalósítani, azóta pedig volt itt már szó
gyökeres adóreformról, nyugdíjpillér államosításáról,
társadalombiztosítási járulékrendszer átalakításáról, és
a multikat többször is testületileg legazemberezték,
főleg amikor a kormány kudarcait nem volt gerinc fel-
vállalni. Még ha mindezen gazdasági „tervek” hátteré-
ben lenne egy átlátható kormányprogram, alapos
számításokkal, lehetséges következmények feltérképezé-
sével, közvitákkal, a gazdaságpolitikai irányzékról
akkor is lehetne vitázni, csakhogy itt ilyesmiről szó
sincs. Itt a kormányprogramot szakértői fórumok helyett
tévés vitaműsorokban mutatják be, a gyakran egymás-
nak homlokegyenest ellentmondó szövegek hallatán
jobb, ha bele sem gondolunk, mi zajlik le a minisztéri-
umokban. Ennek a vigadalomnak a láttán bármilyen ér-
telmes vállalkozónak hamar leesik a tantusz, hogy a
kormánykoalíciónak a közpénzen történő szavazatvá-
sárlás és választóbolondítás a valódi kormányprog-
ramja, így az óvatosabbak inkább úgy döntenek, más
tájakra viszik a befektetni való pénzüket. A vígcirkusz
csekkjét álló adófizetőnek viszont még ez a választási
lehetőség sem adatik meg, mert már benne van nyakig
a kalamajkában, és ennek a vicckormánynak a csekkje
vastagnak ígérkezik.

Lódítások sikere
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világJelentősen csökkentek a külföldi tőkeberuházások
az első fél évben

Ügyészségi feljelentést tett az Erdélyi Magyar Nép-
párt (EMNP) a Románia Modernizálásáért Nemzeti
Koalíció (CNMR) elnöke, Alexandru Cumpănaşu
ellen, aki – az EMNP megítélése szerint – magyarel-
lenes gyűlöletet szított az RMDSZ-t vezető Kelemen
Hunor kijelentésére reagáló nyilatkozatával.

A feljelentést Toró T. Tibor, az EMNP ügyvezető elnöke je-
lentette be kedden egy kolozsvári sajtótájékoztatón. Hangoz-
tatta: Kelemen Hunor kijelentése, mely szerint az erdélyi
magyarság nem tudja és nem akarja ünnepelni Erdély és Ro-
mánia egyesülése kinyilvánításának 2018-ban esedékes cen-
tenáriumát, az erdélyi magyarság egészének az életérzését
fejezi ki.

Toró T. Tibor azt vélte uszításnak, hogy a CNMR közlemé-
nyét aláíró Alexandru Cumpănaşu Kelemen Hunor román ál-
lampolgárságának a megvonását kezdeményezte. Azt tartotta
meglepőnek, hogy a javaslat a gyűlöletbeszéd hullámát indí-
totta el, és alig volt hallható józan hang a román társadalom-
ban a témával kapcsolatban.

Az EMNP ügyvezetője nyomatékosította: a román törvé-
nyek szerint nem vonható meg a román állampolgárság azok-
tól, akik ezt születésükkel szerezték. Úgy vélte: a fenyegetés
mégis megfélemlítő hatással van az egész erdélyi magyar kö-
zösségre. Azt is megjegyezte, az efféle kijelentések a román
társadalomra hatnak kedvezőtlenül, hiszen ezután a román po-
litikusok arra éreznek késztetést, hogy maguk is „beszálljanak
a versenybe, és megmutassák, hogy ki jobb román”. Ez pedig
akadályozza a román-magyar kiegyezést.

Toró T. Tibor szomorúnak tartotta, hogy Klaus Johannis ál-
lamfő sem hagyta válasz nélkül Kelemen Hunor kijelentését.
Az elnök arról biztosította a közvéleményt, hogy az erdélyi
szászok a románokkal együtt ünneplik meg az egyesülés cen-
tenáriumát. A politikus furcsállotta, hogy az államfő a szász
közösség nevében beszélt. Toró kijelentette: nem Kelemen
Hunort akarják az ügyészségi feljelentéssel megvédeni, őt ké-
pesnek tartják arra, hogy megvédje magát, de fontosnak gon-
dolják a magyar közösség megvédését a „centenárium
előestéjén” a hasonló támadásoktól. „Vallom, hogy a centená-
rium nekünk is egy esély a tisztázásra. Próbáljunk élni ezzel
a lehetőséggel” – fogalmazott Toró T. Tibor.

Az RMDSZ elnökével a kolozsvári Szabadság napilap kö-
zölt interjút augusztus elején. Ebben a politikus kijelentette:
„a románságnak el kell fogadnia, hogy mi (az erdélyi magyar-
ság) nem fogjuk tudni és nem is akarjuk ünnepelni 1918-at”.
Kelemen Hunor úgy vélte: hiba lenne, ha az erdélyi magyar-
ság „sündisznóállásba” zárkózna a centenárium évében, ezért
a szövetség konferenciákat szervez, és kiadványokkal készül
felmutatni, hogy mivel járult hozzá a magyarság az elmúlt
száz évben Erdély és Románia fejlődéséhez. Az RMDSZ azt
a munkacímet adta centenáriumi programjának, hogy Ezer év
Erdélyben, száz év Romániában.

A kijelentésekre adott válaszként a CNMR előbb Kelemen
Hunor román állampolgársága megvonását kezdeményezte,
majd egy újabb közleményben arra tett javaslatot, hogy vonják
vissza a Kelemen Hunornak 2000-ben adott Románia Csillaga
állami kitüntetést. (MTI)

Feljelentést tett az EMNP az RMDSZ-elnök 
kijelentésére reagáló gyűlöletbeszéd miatt

Kövér László szerint a múlt sokszor megtapasztalt
egyik tanulsága, hogy „az idők igazi nyerteseinek
soha nem azok bizonyulnak, akiknek erősebbek a
fegyvereik vagy hangosabbak a hazugságaik,
hanem azok, akiknek erősebb az identitása és a
hite”.

A magyar Országgyűlés elnöke Kolozsváron beszélt erről
a Kolozsvári Magyar Napok hétfő esti nyitógáláján. Németh
László 1941-ben Kolozsváron elmondott gondolataiból kiin-
dulva a 21. századi hadviselés részének tekintette, hogy az alá-
vetésre szánt közösségeknek először nem a területét, hanem a
tudatát igyekeznek megszállni. E tudattorzítás részének tekin-
tette annak a sulykolását, hogy a nemzeti identitás és a nemzeti
államok kora lejárt Európában.

„Mi, magyarok, azt kívánjuk minden szomszédunknak,
amit önmagunknak: nemzetközi együttműködésre képes, erős,
szuverén nemzetállamot, amely nem a nemzeti kizárólagosság
gondolatára épül, hanem a különböző nemzetekhez tartozó
polgárai méltóságának egyenlő tiszteletére; amely nemcsak a
területén élő többségnek, hanem a számbeli kisebbségben élő
nemzeti közösségeknek is biztosítja az identitását; amely a te-
rületén élő minden őshonos közössége számára képes bizto-
sítani a szülőföldön való megmaradásra és boldogulásra
vonatkozó érdekeit a külső, globálisnak nevezett ellenérde-
kekkel szemben” – fogalmazott Kövér László.

Úgy vélte, Közép- és Kelet-Európa, a Kárpát-medence Eu-
rópa megújulásának egyik hajtóerejévé válhat, ha az itteni ál-
lamok túl tudnak lépni a nemzeti felsőbbrendűségre,
kizárólagosságra irányuló 20. századi törekvéseiken. A tér-
ség államainak szerinte azt kell felismerniük, hogy úgy ér-
vényesíthetők a nemzeti önérdekek, hogy ezzel nem
veszélyeztetik, hanem erősítik a szomszédaik érdekérvénye-
sítési lehetőségeit is.

„Ha nem, akkor a térség népei együtt fogják elveszíteni ál-
lamaikat, többség és kisebbség együtt fog identitás nélküli, fo-
gyasztónak nevezett kifosztható biológiai erőforrássá
válni” – vélte Kövér László. Megjegyezte: a kisebbségi sor-
ban élő európai polgárok gondjait nem az identitás nélküli
nyitott társadalmak, hanem a saját önérdekeiket felismerő,

egymással együttműködő európai nemzetállamok képesek
megoldani.

Az Országgyűlés elnöke a kolozsvári magyarság józan azo-
nosságtudatát olyan megtartó erőnek nevezte, amelyből „nem-
csak Budapesten és Bukarestben, hanem mindenhol
Európában lehet és érdemes is példát s erőt meríteni”.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke köszöntésében arról be-
szélt, hogy Kolozsvár ma is ezrével, tízezrével vonzza az er-
délyi magyar fiatalokat. „Van magyar jövő ebben a városban
és ebben a régióban” – jelentette ki, de szerinte a jövőt is ki
kell találni. Úgy kell kitalálni, hogy a román és a magyar jö-
vőképek egymásba érjenek. Ennek az alapja szerinte csakis az
őszinte, tiszta beszéd lehet. Kelemen Hunor szerint nem a ma-
gyarságon fog múlni, hogy a kolozsvári román és magyar
világ el fog-e férni egymás mellett.

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) ügyve-
zető elnöke köszöntésében az erdélyi szászok elmúlt napokban
tartott nagyszebeni és az erdélyi magyarok kolozsvári ünnep-
lését vetette össze. „Mi nem szeretnénk úgy járni, mint szász
testvéreink. Nem szeretnénk, ha a nemzeti identitásunkat csak
a szebenihez hasonló nosztalgiarendezvény keretében élhet-
nénk meg. Erre csattanós válasz a Kolozsvári Magyar Napok.
Ez az élni akaró közösség rendezvénye” – fogalmazott Toró
T. Tibor.

Gergely Balázs, a magyar napok főszervezője úgy vélte, a
Kolozsvári Magyar Napok az elmúlt hét év alatt kiérdemelte
a transylvanicum jelzőt, és a románság elismerését is kivívta.
Kijelentette: közösségépítő, közösségerősítő folyamat zajlik
e rendezvény keretében Kolozsváron. „Azok a közösségek,
amelyek rejtőzködnek, titkolóznak, elbújnak, soha nem meg-
becsülést keltenek maguk iránt, hanem ellenszenvet vagy fé-
lelmet” – fogalmazott. Hozzátette: a magyarság továbbra is a
robbanásszerűen fejlődő Kolozsvár aktív, építő közössége akar
lenni. Ehhez szerinte nemcsak teremteni kell, hanem közszem-
lére kell tenni az értékeket.

A nyitógála közönsége, mely zsúfolásig megtöltötte a Ko-
lozsvári Magyar Opera termét, a köszöntőbeszédek után a Ma-
gyar Állami Népi Együttes Tánckánon – Hommage a Kodály
című előadását nézhette meg. (MTI)

Megkezdődtek a Kolozsvári Magyar Napok
„Azok bizonyulnak az idők igazi nyerteseinek, 

akiknek erősebb az identitása és a hite”



gyerekek ese-
tében az érvé-
nyességi ideje
3 év), illetve
az ideiglenes
úti okmányt. A
kérelem be-
nyúj tásához
online foglal-
hatnak idő-
pontot (a
p r e f e k t ú r a
honlapján), il-
letve reggel 8
órától kérhet-

nek sorszámot. Naponta körülbelül 100 sor-
számot bocsátanak ki, gyakran egy fél óra
alatt „elfogynak” a számok, emiatt már reg-
gel fél 7 óra körül sorban állnak az emberek
a hivatal épülete előtt. 

Azokat, akik interneten foglaltak időpon-
tot, két ügyfélablaknál fogadják, a sorszám-
mal jelentkezők egy ablaknál adhatják be
kérelmüket, de előfordul, hogy ha az inter-
netes időpontot valaki lemondja, helyébe
sorszámmal rendelkező személyt irányíta-
nak. Az ügyintézés mintegy 10 percig tart,
ha az igénylő minden, a kérelem benyújtá-
sához szükséges iratot magával vitt – 
hangsúlyozta az osztályvezető. Micuşan
Daniela elmondta, június, július és augusz-
tusban az igénylők száma elérte a heti ezret
is, az elmúlt hetekben volt olyan nap, ami-
kor 200 útlevélkérelmet fogadtak. Hétfőn
például, a munkaszüneti nap ellenére, 150
kérelmet vettek át. Tegnap szintén volt
ügyfélfogadás, a délelőtti órákban azonban
nem volt túl sok kérelmező. Micuşan Dani-
ela kérdésünkre elmondta, az elektronikus
útlevelet 14, az ideiglenes útlevelet 3 napon
belül bocsátják ki. 

Országos viszonylatban tegnap csupán
négy megyében volt ügyfélfogadás az útle-
vélosztályon: Maros, Máramaros, Galac és
Vaslui megyében. 

Több megyei útlevélosztály vezetőjének
javaslatára készült el az a törvénymódosí-
tást célzó tervezet, miszerint tízévesre
hosszabbítanák az elektronikus útlevelek
érvényességének időtartamát a 25 év föl-
ötti igénylők esetében, erről az útlevél-ki-
bocsátással foglalkozó főigazgatóság
vezetője már egyeztetett a belügyminisz-
tériumi illetékesekkel. A jogszabály-mó-
dosítás enyhítene a – főleg nyári
hónapokban tapasztalt – zsúfoltságon, be-
vezetéséhez elsősorban a műszaki feltéte-
leket kell megteremteni. 

Másodszor szervezte meg a gerincfer-
düléses gyermekek és fiatalok szá-
mára a ScoliCamp egyhetes tábort az
Ortoprofil Románia cég, amelynek
Hídvég utcai székhelyén minden
adott ahhoz, hogy az elváltozással
való együttélés, a kezelés és a gyó-
gyulás elősegítését elérjék. Ezenkívül
a támogatók segítségével az ország
távoli megyéiből érkezett kamasz lá-
nyok szórakoztatására a város és a
megye érdekes látnivalóit is bemu-
tató gazdag programot állítottak
össze. 

A tábor céljairól, a szakemberek vélemé-
nyéről és a résztvevők benyomásairól au-
gusztus 10-én adtak ízelítőt a sajtó
képviselőinek. De mielőtt még az országos
viszonylatban úttörő kezdeményezésnek szá-
mító tábor második kiadásáról szólnánk, el
kell mondani, hogy európai viszonylatban
Románia első helyen áll a gerincferdüléses
gyermekek számát illetően. Ez annak tulaj-
donítható, hogy nem fedezik fel idejében
(különösen vidéki környezetben) ezt az első-
sorban a kamaszodó lányoknál jelentkező el-
változást, amely csak egyéni gyógytornával,
illetve, a görbület egy bizonyos fokán túl,
személyre szabott korzett viselésével állít-
ható meg és javítható. Az Ortoprofil cégnek
köszönhetően Marosvásárhelyen az országos
átlagnál sokkal jobb a helyzet, hisz az itteni
gyermekeknek lehetőségük van rendszeres
kezelésen részt venni. Éppen ezért szólítják
meg a más megyékben elő gerincferdüléses
fiatalokat.

A találkozón a
népi szóhasználat-
ban „az ördög beteg-
ségének” tartott
gerincferdülésről, a
korzettet viselő 12-
14 éves lányokat érő
megbélyegzésről,
annak a felismerés-
nek a tudatosításá-
ról, hogy a korzett
nem ellenség,
hanem barát, Frunda
György, az Ortopro-
fil cég elnöke be-
szélt. Hangsúlyozta
a társadalom felelős-
ségét, hogy úgy te-
kintsenek rájuk,
mint bármely más
fiatalra, továbbá az
egyénre szabott és
jól végzett Schroth-
kezelés fontosságát.
Beszélt arról is,
hogy a ma már kap-
ható olcsó egyen-

korzett nem segít, hanem rosszat tesz, hisz
olyan, mintha a más cipőjét viselné a gyer-
mek. Továbbá elmondta, hogy az egyénre
szabott korzettet is, mivel kamasz lányokról
van szó, évente viselőjének a növekedéséhez
kell igazítani. A tábor legfontosabb célját a
fiatalok érzelmi támogatása, az elváltozással
kapcsolatos ismereteik bővítése képezte.
Ezenkívül fontos volt a lelki megerősítés,
hogy győztesként kerüljenek ki a gerincfer-
düléssel való küzdelemből, amit a táborozás
során az édesanyaként és pszichoterapeuta-
ként is jelen levő Ciuca Monica látott el.
Rajta kívül több személy járult hozzá, hogy
a táborozók kemény edzésekkel, de felszaba-
dultan, jó hangulatban töltsék az időt. 

A Schroth-terápia fontosságáról, a tábor
során tapasztalt kiváló csapatmunkáról be-
szélt Szilágyi Zsolt, az Ortoprofil Országos
Rehabilitációs Központjának gyógytornásza,
aki cáfolta azt a hiedelmet, hogy az egyénre
szabott kezelés hiányában a gerincferdülést
kinövi a gyermek. A Németországban tanult
módszerrel a központban olyan színvonalon
dolgoznak, hogy egyik páciensüknél sem
marad el az eredmény. A gyógytornász mun-
káját a csoport ereje is fokozni tudta, hiszen
a táborozók megtapasztalták, hogy nincsenek
egyedül, és csoportban könnyebb volt a kor-
zett viselése úszás, kirándulás, sportolás, szó-
rakozás közben is. Ezt a kezdeményezést
jövőre is folytatni szeretnék, több szakember
és több táborozó részvételével.

Bogdan Goga, a bukaresti Mozgásterápia
Stúdió gyógytornásza, aki az Ortoprofiltól

indult, az információ terjesztésének a fon-
tosságát emelte ki, hogy az országban min-
denütt felismerjék a szkoliózist, és minden
gyermek hozzájusson az egyéni kezeléshez,
és legyen türelmük, kedvük éveken át kö-
vetni azt.

– Az Ortoprofilnál olyan „embereket” is-
mert meg, akik szívvel-lélekkel végzik a dol-
gukat, a tábor erőssége pedig a csoport
erejében volt. A lányok biztatták, bátorították
egymást, és szégyen nélkül viselték bárhol a
korzettet, őszintén beszéltek az átélt tapasz-
talatokról. Lélekben is hosszú utat jártak be
attól a kérdéstől, hogy „miért pont velem tör-
tént”, egészen addig, hogy a korzettel is min-
den lehetséges. Kerékpároztak, gör-
korcsolyáztak, úsztak, cigánykereket vetet-
tek, labdajátékokat játszottak… Mélyen érző,
kreatív és erős kamaszok, akik adni tudnak a
körülöttük élőknek, csak biztosítani kell szá-
mukra ezt az esélyt – hangsúlyozta Ciuca
Monica a pszichoteraputa szemszögéből, aki
örül annak, hogy az elkövetkező csoportok-
nak is előkészítették a terepet. 

A gerincferdüléssel és a táborral kapcsolatos
tapasztalatairól egy kedves, értelmes lány, Mi-
halcea Alexia számolt be, aki szerencsésnek
tartja magát, és a Schroth-terápia nyomán az
első napok kellemetlenségeit követően rájött,
harcolnia kell, és nem kell törődnie azzal,
hogy miképpen tekintenek rá. A táborban
fontos volt a felismerés, hogy mennyi min-
denre képes a korzett viselése közben, hogy
nincsen egyedül ezzel az elváltozással, és
mennyire fontos egy csapat tagjának lenni. A
lányok segítették elhinni, hogy nem alacso-
nyabb rendű társainál, a terapeutáknak és ön-
maguknak köszönhetően pedig felismerni
azt is, hogy az életben minden lehetséges.
(bodolai)
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Nem egészen háromnegyed évvel
a magyarországi országgyűlési vá-
lasztások előtt a politikai sakk-
játszma legalábbis érdekes képet
mutat. Persze, a saját szemszögem-
ből adódó „fénytörésben”. Ebben
jól kivehető, hogy általános a bi-
zonytalanság. Ami egyértelműen
arra utal, hogy a várható végkifejlet
jobbára a Fidesz sikerét ígéri
ugyan, de nem a mai berendezkedés
továbbélését garantáló arányban.

Két „fronton”, ugyancsak
eléggé világosan mutatkoznak az
idegesség jelei is. A Fideszben min-
denekelőtt az imént említett bizony-
talanság miatt. Az MSZP esetében
a miniszterelnök-jelöltjük körül tá-
madt, megalapozott kételyek 
veszélyeztetik az egyetértést. Meg-
alapozottnak azért tartom, mert az
önmagát demokratikusnak mondó
pártban nem illik árulónak cím-
kézni azt, aki valamiről, bármiről,
más véleményen van, mint Botka
László, s a sűrű „nem engedem
meg”-féle üzengetésekkel élni sem
mondható bizalomgerjesztőnek. Így
aztán pillanatnyilag elmondható,

hogy míg Orbán Viktor, Vona
Gábor, Gyurcsány Ferenc, s még a
Párbeszéd Magyarországért (PM)
vezetője, Karácsony Gergely is biz-
tosan áll a lábán, az önmagát a Fi-
desz legerősebb kihívójának tartó
MSZP-elnök botorkálásnál többet
alig tud felmutatni.

Hanem a Fidesznek és az MSZP-
nek van oka a „közös” idegességre
is: sikertelennek bizonyult minded-
dig a köztük létrejött hallgatólago-
san „spontán” munkamegosztás.
Ebben természetszerűen a Fideszre
a Jobbik, míg az MSZP-re a De-
mokratikus Koalíció meggyengíté-
sének feladata jutott. Egyikük sem
talált fogást kiszemelt célpontján –
bosszantó kudarc! A Jobbik maga-
biztosabb, mint korábban bármikor,
a DK-t pedig összeforrottabbá tet-
ték a „gyurcsánytalanítási” diver-
ziós kísérletek. Egyenesen röhejes,
hogy az MSZP-n belüli zűrzavarért
ki mást, mint ugyancsak Gyurcsányt
teszik felelőssé a politikai impoten-
cia bajnokai. A „futottak még” pár-
tocskák ebben a konstellációban
nem számítanak. Eltekintve a jogos-
nak mondható zavarodottságuktól,
hiszen lassan lekésik a „csatlako-

zást” – az MSZP jelenleg követhe-
tetlen, a Jobbik nem szalonképes, a
DK-val nem akarnak „rossz hírbe”
keveredni…

Egészen komikusnak mondható
ugyanakkor, hogy – fogózzunk meg
– a pillanatnyi helyzetben a Fidesz
egyetlen számba jöhető partnere
„jobb híján” maga a sokszor elát-
kozott MSZP. A dolog nem túl

komplikált. Nyilvánvaló, hogy a Fi-
desz saját kreatúrájával, a Jobbik-
kal (s naná, Simicskával), ha
minden kötél szakad, akkor sem
szövetkezhet közös kormányzásra.
Legalább ennyire kézenfekvő, hogy
a Demokratikus Koalícióval sem,
mindenekelőtt „elvi” okokból, de
Gyurcsány Ferenc személye is kike-
rülhetetlen akadálya egy ilyen for-
dulatnak. A mai „választékban”
nincs más eléggé fajsúlyos párt a
partneri szerepre. A PM-től idegen
lenne az ilyen pálfordulás. A Lehet
Más a Politika pedig, sok tekintet-
ben méltányolható jelenlétével, azt
bizonyította, hogy mégsem lehet
más a politika, de ennek ellenére

sem engedheti meg magának a Fi-
desszel való, önlejárató kormány-
zati társbérletet. Az Együtt elnöke
által mostanság felvázolt program-
szerűségre pedig mindössze annyi
mondható szerintem, hogy „sokat
akar a szarka, de nem bírja a
farka”. Amikor még az is kérdéses,
hogy tényleg akarja, amit akarni
látszik. S mi marad? Az MSZP!
Eszi, nem eszi, ez van… Ami első
pillantásra zsákutcának tűnik, az én
„fénytörésemben” azonban inkább
a szükség törvényt bont állapota.
Ebből az derül ki, hogy az össze-
férhetetlenek mégiscsak összefér-
hetők lehetnek, s ide csöppentve
egy csipetnyi humort, boldogta-
lanul élhetnek együtt, amíg bír-
ják! Már ez megéri, hogy
megérjük…

A Fidesz szempontjából így, szo-
katlan módon, a választási kampá-
nyában egyenesen „stratégiai”
dilemma áll elő: mennyire és milyen
módon gyengítse az MSZP-t, hogy
riválissá ne válhasson, de, megint
csak, ha minden kötél szakad, part-
nernek még alkalmas legyen. Ez a
változat sem veszélytelen. Mert mi
van/lesz akkor, ha az MSZP-ben a
gyanakvás ver tanyát, s a lefojtott
belső ellentétek azzal a „hallgató-

lagos” következménnyel járnak,
hogy a párttagság egy része 2018
tavaszán a Demokratikus Koalíci-
óra adja a voksát? Azaz Botka
László (talán a hosszas polgármes-
teri megbízatásából eredően) ön-
kényre hajló természete miatt
MSZP-s szavazatok hullanak Gyur-
csány Ferenc ölébe. Egy ilyen fejle-
mény, tegyem hozzá, akár a
második helyre is feltornászhatja a
DK-t a pártok nagyságrendjében.
Ami azonban csak „post festa”
derül ki, amikor már senki nem
tehet semmit. Addig azonban még
erősen hunyorítva sem látok el… 

Talán lesz, aki iménti „képzelgé-
semet” amolyan kánikulai eltéve-
lyedésként siet értelmezni. Én
azonban komolyan gondolom. A
győzelemért folyó politikai sakk-
játszmában a „víziómban” vázolt
alapállás akkor sem fog lényegesen
módosulni, ha a jelöltállítás folya-
matát a pártokon belüli rivalizálá-
sok, s a jól-rosszul kiválasztottak
számára elkerülhetetlen összetűzé-
sek teszik majd színessé, befolyá-
solva a pártpreferenciákat. Az eddig
kitaposott kényszerpályákról azon-
ban szinte lehetetlen letérni az esz-
mék helyett rögeszmék uralta
világban…

Politika sajátos fénytörésben
Makkai János

Napi 200 kérelmet
is átvesznek

(Folytatás az 1. oldalról)

Együtt a gerincferdülés ellen
Az életben minden lehetséges 

A résztvevők jókedvét tükrözi a fénykép is, amelyet Csatlós Orsolya, az Ortoprofil közkapcsolatokért felelős menedzsere bocsátott rendelkezésünkre



Vasárnap díjak átadásával és az idei alkotá-
sok megtekintésével zárult a huszonötödik
alkalommal megrendezett Nagy Pál-alkotó-
tábor Makfalván.

Az ünnepség istentisztelettel kezdődött a reformá-
tus templomban, igét hirdetett Szilágyi Tamás székely-
abodi lelkész, Bányai Borbála, Bányai Orsolya
(Makfalva) és Lengyel Károly (Szászrégen) pedig
zenés összeállítással lépett fel. Ezt követően a kultúr-
otthonban folytatódott a rendezvény, ahol a résztvevők
megtekinthették az idei táborban készült munkákat.

Péterfi Levente helyi pedagógus, Vass Imre polgár-
mester és Nagy Miklós Kund művészeti író méltató
beszéde után Kusztos Endre-hűségdíjat adtak át azok-
nak a művészeknek, akik a leghosszabb ideje részt-
vevői a tábornak: Kedei Zoltán, Bálint Zsigmond,
Nagy Dalma (Marosvásárhely), Sz. Kovács Géza (Se-
gesvár). Az idei alkotótáborban dolgozó 17 művész
munkáját oklevéllel, emlékplakettel, emlékkönyvecs-
kével díjazták, de a szellemi támogatók és szervezők
is díjat vehettek át: Nagy Kemény Géza (Nagy Pál
fia), Tar Mihály alpolgármester, Szilágyi Tamás lel-
kész, Tőkés Brigitta, a Wesselényi Művelődési Egylet
elnöke, Péterfi Levente alelnök, Fülöp Irén tisztelet-
beli tag, Vass Imre polgármester, Bányai Borbála, Bá-
nyai Orsolya, Lengyel Károly. Nagy Miklós Kundot a
tábor szellemi támogatásáért és Kusztos Endre emlé-
kére egy Kusztos-képpel jutalmazták meg. A kerek
évfordulóra a szervezők egy kis emlékkönyvecskét is
megjelentettek.

A 25. alkalommal megrendezésre került képzőmű-
vészeti tábor története ennél sokkal hosszabb időre
nyúlik vissza. Fülöp Dénes történelem-magyar szakos
tanár kezdeményezésére már az 1960-as évektől kép-
zőművészeti tárlatok nyíltak, amelyeket az Irodalmi

Színpad tevékenységei egészítettek ki, és lassan meg-
teremtették egy évről évre megszervezendő alkotótá-
bor igényét. Az első tábornyitásra 1979. június 16-án
került volna sor, de ezt csírájában fojtotta el a Mak-
falvára igyekvő Nagy Pál, Kemény Zsuzsa és D.
Varga Katalin tragikus halála. Az 1980-as évek dikta-
túrájában már nem lehetett tábort szervezni, végül
1992-ben sikerült ott folytatni, ahol megálmodták azt
még az 1970-es évek végén, Makfalván. 1992-től ki-
sebb-nagyobb megszakításokkal működik a tábor.
Ennek a kezdeményezésnek 1996-os haláláig szíve-
lelke Fülöp Dénes volt, majd halálát követően fele-
sége, Fülöp Irén tanárnő lépett a helyébe és vitte
tovább a lángot. 1999-ben, halálának 20. évfordulója
tiszteletére az alkotótábor felvette Nagy Pál nevét. 

Az idei, jubileumi tábor megszervezéséért minden-
képp köszönet jár Tőkés Brigitta tanárnőnek, a Wes-
selényi Művelődési Egylet elnökének, aki a Bethlen
Gábor Alapnál pályázott sikeresen, Tar Mihály alpol-
gármesternek a szervezési munkáért, valamint a mak-
falvi önkormányzatnak és Vass Imre polgármesternek
a szellemi és anyagi segítségért.

Kérdésünkre Vass Imre elmondta: az önkormányzat
fontosnak tartja a tábor évenkénti megszervezését és
fenntartását, hisz ma is a falu szellemi felemelkedését
segíti, és öregbíti Makfalva hírnevét. Az önkormány-
zat mindig partnere volt ennek a kezdeményezésnek,
a rendszerváltás előtt Kálmán Imre és Szőcs Pál nép-
tanácselnökök, 1990 után Zsigmond Kálmán, Kutasi
Zoltán, Zsigmond Vencel és Márton Zoltán polgár-
mesterek.

Fülöp Irén úgy véli, 1990 után tapasztalatok és
anyagiak hiányában merész vállalkozásnak bizonyult
az alkotótábor évenkénti megszervezése, mégis sike-
rült. A lakosság figyelmének, az értelmiségiek odaa-
dásának, az elöljárók támogatásának megszületett a
gyümölcse: ma már van Pincegaléria, Kusztos End-

rének, Sándor Jánosnak
és Suba Lászlónak ál-
landó tárlata, ez utóbbi
szobrai díszítik a köztere-
ket is. A makfalvi és erdé-
lyi magyarság erős és
mélyreható gyökereket
eresztett, hogy itthon 
maradhasson. Ebben a
gyökér- és nemzettudat-
formálásban, a szellemi
örökség ápolásában és
gyarapításában igazi tár-
sak voltak a művészek,
akik megláttatták velük a
szépet, a becsülendőt, az
értéket. „Így erősödött
bennünk a hit, az élet-
igenlés, a szülőföld szere-
tete. Általuk elmélyült
lelkünkben az itthon va-
gyok, az együvé tartozás
semmihez sem hasonlít-
ható, közösségmegtartó
érzése” – fogalmazott 
a nyugalmazott pedagó-
gus.

Zita érkezésének mindennap örül va-
laki. Sérült hátgerincű, fájós lábú
idősek, aggódó szülők, lestrapált

középkorúak várják a határozott kopogta-
tást, amely a mindenkihez lehajolni képes,
megjelenésével erőt, biztonságot sugárzó nő
védjegye.

– Gyermekként is mindig segíteni akar-
tam – kezdi történetét. – Tanárnő szerettem
volna lenni, de aztán egész másként alakult
az életem. A kisfiam betegsége vezetett erre
az útra… Már rögtön a születése után fel-
merült a gyanú, hogy valami nincs rend-
ben, pár hónap múlva pedig egyértelművé
vált, hogy baj van. Az egyik lábát egyálta-
lán nem tudta mozgatni. Kétévesen még
nem állt lábra. Rengeteg szakemberhez el-
mentünk, próbáltunk megoldást találni, de
mindenhol azt a választ kaptuk, hogy vár-
junk még. Négy és fél éves volt, amikor Bu-
dapestre vittük. Ott aztán egészen másként
álltak szóba velünk. Megtudtuk, hogy két
műtétre lesz szüksége, az elsőre öt, a má-
sodikra 10–12 évesen, emellett rendszere-
sen tornáztatni kell, és az ortézis (rögzítő)
használata is kötelező. Nehezen tértünk ma-
gunkhoz, miután mindez ránk zúdult, de
aztán vettünk egy nagy levegőt, és belevág-
tunk. Magyarországon egész központok mű-
ködnek az ilyen jellegű problémák
orvoslására, a gyerekekhez különféle játé-
kos módszerekkel viszonyulnak. Amikor el-
jött az ideje, megműtötték a fiamat, utána
egy marosvásárhelyi alapítványhoz kezdtük
vinni gyógytornára. Volt ott egy kedves, fi-
atal szakember, akit a fiam egyből elfoga-
dott, megszeretett. Vele tanult meg járni.
Hétéves koráig hordtam rendszeresen a fej-

lesztésekre, aztán kinőtt abból a környezet-
ből. 

– Hogyan találkozott a családi életed a
szakmaival?

– Mindig megvolt bennem a vágy, hogy ha
már a gyerekemen itthon nem tudtak, tud-
tunk segíteni, másoknak
enyhíteni tudjak a fáj-
dalmán. Egy gyógyá-
szati segédeszközökkel
foglalkozó céghez ke-
rültem, orvoslátogatónak vettek fel. Várat-
lanul kerültem bele a betegek világába, a
közgazdász végzettségemmel sokáig idegen-
nek éreztem ezt az utat. Aztán, ahogy telt az
idő, egyre jobban átláttam a rendszert, meg-
tapasztaltam, mennyire kiszolgáltatottak a
betegek, főként a kisnyugdíjasok. Még annál
a cégnél dolgoztam, amikor megszületett
bennem a gondolat, hogy a magam erejéből
próbálok meg belefogni valamibe, ami iga-
zán a páciensek javát szolgálja. Tavaly szep-
temberben indítottam el a saját
vállalkozásomat.

– Nehéz volt?
– Minden támasz nélkül kezdtem, szinte a

semmiből. Nem állt mellettem sem orvos,
sem ügyvéd, de elhatároztam, hogy egyedül
is megcsinálom. Volt két varázsszó – reha-
bilitáció és gyerekek –, miután ezeket ki-
mondtam, felgyorsultak a történések, két
nap alatt meglett a cég. Gyógyászati segéd-
eszközök forgalmazásával kezdtem, minden-
kihez házhoz vittem az eszközöket. Egész
héten jártam a megyét, ortézist, fűzőt vittem.
Ez most is így van, és ezután is így marad.

Sokan nem tudják, hogy ha ajánlást kapnak
az orvostól egy bizonyos segédeszközre,
akkor az ingyen jár nekik. Az egészségbizto-
sító hatvan napon belül visszafizeti nekem
az összeget. 

– Miért fontos az, hogy házhoz vidd az
eszközöket?

– Gondolj csak a
műtét után hazakerült,
nehezen mozgó, eset-
leg ágyhoz kötött em-

berekre. De van ennek egy lélektani része is.
A saját otthonában mindenki sokkal nyíltab-
ban beszél a gondjairól. Azt az eszközt
pedig, amiért nem kell fizetni, szívesen ki-
próbálják, viselik az emberek, még a nyolc-
vanéves néni is magára ölti, amikor kapálni
készül. Azoknak az időseknek, akik 300-400
lejes nyugdíjból élnek, sokat számít, hogy az
eszköz ingyenes. A tájékozatlanság azonban
nagy úr. Jártam olyan hatvan év fölötti asz-
szonynál, aki mutatta a papírját, amivel mű-
tétre küldték. Én azt mondtam, próbáljunk
meg először fűzővel segíteni. Beleegyezett,
később pedig jelezte, hogy valóban javult az
állapota. Egy év leforgása alatt rengeteg le-
vágott mellű nővel is kapcsolatba kerültem,
akiknek fogalmuk sem volt arról, hogy mell-
protézisre jogosultak. Pedig azáltal vissza-
nyerhetnék az önbizalmukat, a nőiességüket.
Egyszóval, az a legfőbb tapasztalatom, hogy
a gyógyászati segédeszközök fontossága
sokszor elfelejtődik, pedig sok páciensnek
megkönnyíthetné az életét. Ma már reuma-
tológus és neurológus orvossal is együttmű-
ködöm, és a szakemberektől tudom, hogy

minden második embernek van valamilyen
reumatológiai problémája. 

– Mi a helyzet a gyerekekkel? Sokan egész
nap a számítógép vagy a televízió előtt gör-
nyednek. Ennek mennyire érezhető a ha-
tása? 

– A pácienseimnek mindössze 20 száza-
léka kiskorú. Azt szeretném, hogy 50-50 szá-
zalékban mozduljon el ez az arány, ez
ugyanis azt jelezné, hogy a szülők tudatosan
kezelik a felmerülő gondokat. A hátgerinc-
ferdülés a kislányoknál gyakoribb, de a leg-
többen csak 14-15 éves korukra fordulnak
szakemberhez, amikor már komolyabb a
gond, erősebb a fájdalom. Az említett 20
százaléknak több mint fele pedig a húszé-
ves korosztályból kerül ki. Sok a fiatal
sportoló is, futballista fiúk, táncoslányok,
akiket az orvos eltiltott az intenzív test-
mozgástól. Én úgy gondolom, ilyenkor
sem kellene abbahagyniuk azt, amit a leg-
jobban szeretnek. 

– Úgy tudom, a gyógyítás mellett egyre
inkább a megelőzésre fekteted a hangsúlyt.

– Nagyon fontosnak tartom a helyes test-
tartást és a megfelelő lábbeli használatát,
főleg a gyerekeknél. Régen még kimondottan
olyan cipőket gyártottak, amelyekben volt
egy domborulat. A láb, a talp egészségéhez
ez feltétlenül szükséges. Ezeket a tudnivaló-
kat szeretném minél szélesebb rétegekhez el-
juttatni. Ennek érdekében egy szakképzett
gyógytornásszal közösen kialakítottunk egy
tornatermet, amit a szeptemberi tanévkezdés
után iskolákban szeretnénk népszerűsíteni.
De nemcsak a gyerekeket, hanem a felnőtt
korosztályt is várjuk majd tornázni, gyó-
gyulni.

A fájdaloműző

Gligor Róbert László

Jubilált a makfalvi alkotótábor
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Váltófutással ért véget az atlétika-
világbajnokság. Ne hagyja itt abba,
kedves olvasó, nem sportról írok
megint. A jelenség, ami vasárnap
este elgondolkoztatott, nem csak a
sportban tanulságos: hiába rendel-
kezel kivételes egyéniségekkel, ha
nem tudnak olajozottan együttmű-
ködni, ha a stafétabotot nem képesek
zökkenőmentesen átadni egymás-
nak. Ha hiányzik közös teljesítmé-
nyükből a harmónia, a siker, a
remélt eredmény elmarad. És for-
dítva, mostoha körülmények között
dolgozó, látszólag kevesebb eséllyel
induló csapat is nyerhet, ha tagjai
tökéletesíteni tudják az együttműkö-
dést. Nem lehet véletlen, hogy ez
éppen most jutott eszembe, amikor a
negyedszázados makfalvi alkotótá-
borról akarok írni. A Nagy Pál fes-
tőművész nevét viselő művésztelep
augusztus 13-án ünnepelte a kerek
évfordulót. Ennél jóval hosszabb
időszakra is visszatekinthetnének,
hiszen négy évtizede merült fel a
tábor gondolata, és 1979-ben lett
volna az első táborozás, ha nem kö-
vetkezik be a tragikus baleset, amely
az oda igyekvő Nagy Pálék halálát
okozta. Ez az akkori diktatúra tiltá-
saival is párosulva, visszavetette a
szép és merész elképzelés megvaló-
sítását. A rendszerváltozás után
azonban a makfalvi kulturális élet
egykori lelkes mindenese, Fülöp
Dénes tanár, aki a vásárhelyi művé-
szekkel és a községgel összeforrott
Kusztos Endrével a leendő művész-
telepet megálmodta, elindította a
nyári alkotó együttlétek sorát és
mindazt, ami ehhez kapcsolódva nö-
velte, messzire röpítette a település
jó hírét. A táborozások szervezésé-
ben is oroszlánrészt vállaló, a falu
szellemi életét állandó pezsgésben
tartani hivatott Wesselényi Művelő-
dési Egylet egyik fő kezdeményezője
is ő volt. És megvolt az a képessége
is, hogy másokat is lelkesítsen, a
művészetek ügyének kitartó híveket
szerezzen. De milyen a sors? Mindig
a legjobbak sorait ritkítja. Fülöp
Dénest is ereje teljében szólította el
a Fennvaló. Persze az ilyesmire
nincs logikus magyarázat, szabály-
szerűséget se fedezhetünk fel benne,
de mintha ezután is valahogy a tá-
borhoz szegődött volna a halál. A

művésztelep fenntartását, működte-
tését, bővítését folyamatosan támo-
gató, szorgalmazó községvezetők –
Zsigmond Kálmán, Kutasi Zoltán,
Márton Zoltán – élete is idejekorán
megszakadt. Két esztendeje az alko-
tótábor doyenje, vezéregyénisége is
autóbalesetben hunyt el. A Nagy
Pál-táborra mégis az élet, az élni
akarás szép példájaként tekinthe-
tünk. Mert mindig voltak olyanok,
akik átvegyék és továbbadják a sta-
fétabotot. Mindenekelőtt Fülöp Irén
tanárnő, Fülöp Dénes özvegye, aki
huszonöt éve az alkotótábor szíve-
lelkeként ügyködik, és nyugdíjasan
se tud nyugodni, ha folyamatosan
nem tesz valamit az érdekében. És a
fiatalabbak is, főleg Péterfi Levente,
akikre ezután hárul még nagyobb
mértékben a munka dandárja. A va-
sárnapi jubileumi összejövetelen el-
hangzott, hogy, mint korábban a
Zsigmond Vencel segítő figyelmére,
úgy jelenleg és a továbbiakban is
Vass Imre polgármester támogatá-
sára is számíthatnak. Ennek egyik
kézzelfogható bizonyítéka a most
megjelentetett szép, évfordulós kiad-
vány, amelyben közel félszáz művész
és alkotása szerepel. Lényegében ők
a tábor igazi fenntartói, elsősorban
nekik köszönhető a művészetek mind
látványosabb makfalvi jelenléte.
Persze ebbe a makfalviságba a kör-
nyék többi települése – Székelyabod,
Szolokma, Hármasfalu, Cséje – is
beleértendő. Az idei táborzáró kiál-
lításon túl a jubileumot a Suba
László tervezte kerámia emlékpla-
kett teszi emlékezetesebbé. És a
tábor működtetői, résztvevői egy
emlékdíjat is létrehoztak. Ami egy-
ben Kusztos Endrének is méltó em-
léket állít. Az ő patinázott alumínium
arcmása kerül ezután évről évre az
arra érdemes táborlakók birtokába.
A falapba ágyazott plakett ugyan-
csak a Makfalván született, évtize-
dek óta Tordán élő, alkotó Suba
László műve. Első alkalommal
négy törzstag, Kedei Zoltán, Bálint
Zsigmond, Sz. Kovács Géza és
Nagy Dalma vehette át a kitünte-
tést. De nyilván nem csak ők vall-
hatják, hogy a Nagy
Pál-alkotótábor számos megpró-
báltatása ellenére is egyértelmű si-
kertörténet. (N.M.K.)

Erről jut eszembe

A kitartás, hit és támogatás gyümölcse az idei jubileumi tábor is



Négy évvel ezelőtt még kér-
déses volt, hogy megmarad-
e az erdőszentgyörgyi
kórház, a helyi költségve-
tésre évente jelentős anyagi
terhet rótt az egészségügyi
intézmény működtetése. Az
utóbbi években gyökeresen
megváltozott  a helyzet, ma a
kórház önnfenntartó, és
egyre bővül a szakorvosi
szolgáltatás. 

Az idő Csibi Attila polgármes-
tert igazolta, aki kitartott elhatáro-
zása mellett, hogy a kórházat
igenis meg lehet és meg kell men-
teni, annak ellenére, hogy négy-öt
évvel ezelőtt évente 200-300 ezer
lejt kellett a helyi költségvetésből
az egészségügyi intézmény mű-
ködtetésére fordítani.  –  Három év
kellett elteljen ahhoz, hogy a kór-
ház önfenntartó legyen, a műkö-
dési költségeket teljes egészében
fedezni tudjuk az egészségbiztosító

pénztártól érkező finanszírozásból,
már nem kell beszálljon a helyi ön-
kormányzat  – fejtette ki  Drăgan
Lucian menedzser, aki az elmúlt
három évben oroszlánrészt vállalt
a munkában, aminek köszönhető,
hogy ma sikeresen működik az in-
tézmény, és egyre bővülnek a bete-
gek számára helyben elérhető
egészségügyi szolgáltatások. 

Jelenleg van egy 15 ágyas kró-
nikus részleg, egy ugyanennyi ágy-
gyal működő belgyógyászat és
gyerekgyógyászat 10 ággyal.
Emellett labor, radiológia, vala-
mint a járóbetegrészlegen gyer-
mekorvos, belgyógyász,
nőgyógyász és sebész szakorvosok
látják el a betegeket. – Hamarosan
szeretnénk diabetológiai,  gasztro-
enterológiai, valamint nefrológiai
szakrendelést is biztosítani,
ugyanis a páciensek igényeit figye-
lembe véve, ezekre volna a legna-
gyobb szükség. Tárgyaltunk a

polgármesterrel és a helyi tanács-
csal, és ígéretet kaptunk, hogy tá-
mogatnak egy endoszkóp
megvásárlásában, ami a gasztroen-
terológiai szakrendelő működésé-
hez szükséges.  Reméljük, hogy
még  idén meg tudjuk vásárolni,
harminc-hetvenezer euró között
mozog egy ilyen berendezés ára. A
helybéliek, főként az idősek nehe-
zen szánják rá magukat, hogy be-
menjenek a marosvásárhelyi
kórházakba,  ide nagyobb bizalom-
mal jönnek, ezért fontos lenne,
hogy itt helyben elérhető legyen
számukra a szakorvosi szolgáltatá-
sok minél szélesebb skálája – mu-
tatott rá a kórházigazgató, aki
szerint a sürgősségi részleg létre-
hozása is indokolt lenne a kisvá-
rosban, ugyanis tavaly az
ügyeletes orvosok több mint 
négyezer személyt láttak el sürgős-
ségileg.  

Az elmúlt évben összesen héte-
zer páciens fordult meg az erdő-
szentgyörgyi kórházban, ezeknek
valamivel több mint fele helybéli,
a többiek a környező települések
lakói. 

A szakrendelések bővítése mel-
lett a kórház vezetősége a régi épü-
let korszerűsítését is tervezi. A
menedzser elmondta, elkészült a
terv, amivel pályázni fognak a kró-
nikus részlegnek otthont adó régi
épület felújítására, és úgy tűnik,
nagy az esély, hogy elnyerjék a fi-
nanszírozást, hogy hőszigeteljék az
épületet, új központi fűtést, napele-
meket és új nyílászárókat sze-
reljenek. 

Erdőszentgyörgy egyike azon
településeknek, ahol magyar
állami támogatással óvodát
épít a református egyház. A
korszerű, kétszintes épület
jövő év végére készül el.
Emellett a város egy újabb
óvoda építésére pályázik, il-
letve nemrég egymillió euró
finanszírozást nyertek a
Dózsa György utcai iskola kor-
szerűsítésére és bővítésére.

Csibi Attila polgármester szerint
a környéken lévő településekhez
viszonyítva Erdőszentgyörgyön jól
alakul a gyermeklétszám. – Úgy
látom, hogy hosszú távon sajnos a
felső Kis-Küküllő menti kisebb te-
lepülésekről a csökkenő gyereklét-
szám miatt előbb-utóbb be kell
majd hozni a gyerekeket az iskola-
központokba, és erre  fel kell ké-
szülnünk. Nem akkor kell
nekifogni iskolát, óvodát építeni,
amikor ez már  bekövetkezett. De
ha csak Erdőszentgyörgyöt néz-
zük, akkor is szükség van új óvo-
dára, ugyanis a jelenlegi
óvodaépületek nem felelnek meg
az elvárásoknak. Van egy rövid
programmal működő óvoda és egy

napközi, ez utóbbinak egy régi
épület ad helyet, amit teljesen fel
kellene újítani, de ennek ha neki-
fognánk, nem lenne ahol fogadni a
gyerekeket, vakációban nem lehet
egy ilyen nagy munkálatot elvé-
gezni. A rövid programú óvoda na-
gyon veszélyes helyen van, a
Dózsa György utcában, a főút
mentén, ahol annyira keskeny az
úttest, hogy nem lehet járdát kiala-
kítani, ezért balesetveszélyes a
közlekedés. A másik szempont,
hogy nincsen bölcsőde a városban,
sem pedig a környező települése-
ken, ezért ennek szolgáltatásait

minden bizonnyal a környező tele-
püléseken élő családok is igénybe
fogják majd venni  - indokolta a
beruházás szükségességét a város-
vezető. A Szegfű utcába tervezett
új református óvodában napközi és
bölcsőde is lesz, a napokban adja
ki a helyi önkormányzat az urba-
nisztikai engedélyt, ezt követően
beszerzik az engedélyeket, és re-
mélhetőleg már idén szeptember-
ben elkezdődhet a munka. A
kivitelezési határidő jövő év vége. 

Csibi Attilától ugyanakkor azt is
megtudtuk, hogy az egyházi óvoda
mellett az önkormányzat is elkészí-
tett egy projektet, amivel a város
uniós alapokra pályázna egy újabb
korszerű óvoda építésére. Ez a ter-
vek szerint a jelenlegi román 1-4
osztálynak otthont adó épület he-
lyében épülne.

Egy másik jelentős előrelépés az
oktatási infrastruktúra terén, hogy
a város  megnyert egy pályázatot a
Dózsa György utcai iskola korsze-
rűsítésére és bővítésére. Az 1900-
as évek elején épült ingatlan teljes
felújítására a Nemzeti Fejlesztési
Alapnál nyertek közel egymillió
euró támogatást. A tanintézetbe je-
lenleg a magyar elemi tagozat jár,
amint befejeződik a korszerűsítés
és bővítés, másfélszeresére nő az
épület befogadóképessége, meg-
újul az iskola udvara is, és azt ter-
vezik, hogy a nyulladiktól a
nyolcadik osztályig oda költöztetik
majd a magyar és román tagozatot
egyaránt. A polgármester reméli,
hogy idén eljutnak a licit megszer-
vezéséig, és jövőben elkezdődhet a
munkálat. 

Egyházi óvoda épül
Kétszázötvenezer euróra van

szükség ahhoz, hogy újjáépítsék a
víz alá süllyesztett Bözödújfalu jel-
képéül szolgáló egykori katolikus
templomot. Egyelőre az összeg alig
öt százaléka áll rendelkezésre, és az
idő is sürget, ugyanis hamarosan el-
kezdődik a tó feltöltése, és jó lenne
legalább az alapokat megépíteni,
mielőtt a víz eléri az eredeti szintet. 

A Bözödújfaluért Egyesület a
Székely-Hargita Alapítvánnyal, va-
lamint az erdőszentgyörgyi önkor-
mányzattal közösen vállalta fel,
hogy újjáépítik a víz alá süllyesztett
Bözödújfalu jelképét, a katolikus
templomot, amely mintegy zarán-
dokhely lenne majd az emlékezni
hazajárók és a falu története iránt
érdeklődő látogatók számára. 

Csibi Attila polgármester el-
mondta, a vízügy által végzett javí-
tási munkálat, ami miatt le kellett
engedni a tó vizét, folyamatban
van, és a tervek szerint ősszel befe-
jezik. Ezt követően  elkezdik a tó
feltöltését, ami azt jelenti, hogy leg-
több két év alatt éri el az eredeti víz-
szintet, de az is elképzelhető, hogy
egy év alatt megtörténik, emiatt sür-
get az idő. Amíg ismét feltelik a tó
medre, el kellene indítani az építke-
zést, legalább az alap készüljön el,
hogy könnyebb legyen majd a to-
vábbi munka. A tervek szerint a pil-
léreken álló templom
teljesen kiemelkedne a
vízből, és megközelíthe-
tővé tennék a látogatók
számára, időszakos kiállí-
tásoknak is helyet adna az
épület. Nem fognak benne
misét tartani, hanem az a
cél, hogy jelképként áll-
jon, és tovább éltesse a
valamikori falu emlékét
az utókor számára.

– A helye a tónak azon
a részén van, ami utoljára

fog víz alá kerülni, ezért úgy néz ki,
hogy egy év áll a rendelkezésünkre.
Ezalatt össze kell gyűjteni a pénzt,
be kell szerezni az engedélyeket és
meg kellene építeni legalább az ala-
pokat. Tehát elég merész vállalkozás.
Elkészült a látványterv, megvan a ki-
vitelezési terv, és elkezdődött a gyűj-
tés. A projekt költségvetése
kétszázötvenezer euró. Jelenleg 12
ezer euró áll rendelkezésre, a szük-
séges összeg alig öt százaléka, de op-
timisták vagyunk, ha valóra válik a
tervünk, ha meg tudjuk szólítani az
embereket egész Európában, sőt, a
világ különböző részein, akkor
hamar összegyűl az összeg. Azt sze-
retnénk, ha minden ember, aki úgy
érzi, hogy kötődik a helyhez, és
hozzá szeretne járulni ahhoz, hogy
a közösség jelképe újra álljon, meg-
tehesse, akár öt lejt, akár pár ezer
eurót adományozva. A közösen épí-
tett templomnak mélyebb üzenete
lesz, mint ha egy intézmény vagy
egy szervezet azt mondaná, itt a
kétszázötvenezer ezer euró, építsük
fel – mutatott rá Csibi Attila. A kez-
deményezés megálmodói tervezik,
hogy  a templomban egy nagy
táblán feltüntetik azoknak a
nevét, akik adományukkal hozzá-
járulnak ahhoz, hogy Bözödújfalu
emléke évszázadok múlva is to-
vább éljen. 

Amíg feltelik a tó, el kellene
kezdeni az építkezést
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Sikeresen működik a négy évvel ezelőtt halálra ítélt kórház
Bővül a szakorvosi szolgáltatás

Bár a kisvárosban jelenleg ez
az egyik legégetőbb prob-
léma, úgy tűnik, egyhamar
nem sikerül megszüntetni a
balesetveszélyt, azaz járdát
kialakítani és védőkorlátokat
elhelyezni a Dózsa György ut-
cában, ugyanis egyetlen szak-
ember sem vállalja a
tervezést.  

Az Erdőszentgyörgy központjá-
tól Szováta irányába haladó Dózsa
György út egyik  szélén sincsen járda,
ezért a gyalogosok arra kényszerül-
nek, hogy a rendkívül forgalmas és
keskeny főúton, az úttest szélén köz-
lekedjenek. Az út mentén van az
óvoda is, tehát az apróságoknak is
nap mint nap itt kell elhaladniuk.
Télen, amikor a hókotrók kitolják a
havat az út szélére, még itt sem tud-
nak végigmenni a gyalogosok. 

A városvezetés számtalanszor
tárgyalt ez ügyben az Országos Út-
ügyi Hatósággal, amelynek az
ügykezelésébe tartozik a szóban
forgó út, és miután végre sikerült

megszerezni a hatóság beleegyezé-
sét, hogy járdát építhessenek és vé-
dőkorlátot helyezzenek el, most
újabb akadályba ütköznek:  egyet-
len tervező sem vállalja a járda
megtervezését, mert problémás a
helyszín, vannak olyan szakaszok,
ahol az út és a házak között csak
ötven centi a távolság, attól tarta-
nak, hogy ha bármiféle baleset tör-
ténik, őket teszik majd felelőssé. –
Akadt egy komoly tervező, akit az
útügy is elfogadott, de sajnos visz-
szalépett. Kötelezni senkit sem tu-
dunk, tervező hiányában
továbblépni sem, tehát gyakorlatilag
patthelyzet állt elő. A rendezése ko-
moly kihívást jelent számunkra –
ismerte el Csibi Attila polgármester.
Hozzátette, ennek ellenére tervezik,
hogy jövőre kiírják a versenytár-
gyalást, és remélhetőleg akad az or-
szágban egy tervező, aki elvállalja a
munkát.  Ha akkor sem lesz jelent-
kező,  az útügynek vállalni kell a fe-
lelősséget, mert nem elfogadható,
hogy az emberek az úton járnak. 

Patthelyzet a Dózsa György utcai
járda ügyében

Szerkeszti: Menyhárt Borbála

A felújítás előtt álló iskola látványterve

Fotó: Nagy Tibor



Áll a marosvásárhelyi református vártemp-
lom szószékével szemben egy furcsa, kék
színű fakészítmény. Négy oldalával, tenyér-
nyi széles, barázdált tetőperemével és szinte
fedélszerű, kúposan képzett tetejével keresz-
telőkehely alakját idézi. A hagyomány sze-
rint, miután Básta generális az osztrák
hadakkal 1601-ben feldúlta a templomot, és
ebben az orgona is benne égett, az új orgona
felállításáig a református diákságnak majd’
kétszáz évig ez volt a kottatartója, ezt az
„éneklő szék”-et állták körbe és szolgáltatták
az istentiszteletek énekes rendjét. Ezek sze-
rint ők alkották Marosvásárhelyen az első re-
formátus kórust. És századokon keresztül ez
így is maradt. Pannóniában a mohácsi vész
után nincs kórus, hallgat a máshol virágzó re-
neszánsz, barokk karéneklés.

A XIX. század második felében az ilyen és
ehhez hasonló református kántusokból, egy-
házi kórusokból indul útjára s virágzik ki az
énekkari ún. dalármozgalom, megalakulnak
az első polgári énekkarok (…)

A Nemzeti Zenede 25 éves jubileuma
(1865) országos jelentőségű ünnepséggé ala-
kult át, Liszt maga vezényelte a Szent Erzsé-
bet-legendát, a második koncerten Erkel,
Volkmann, Mosonyi, Reményi és Thern mű-
veit mutatták be, Ábrányi Kornél pedig or-
szágos dalosünnepély rendezésének volt az
animátora. A dalosünnepély sikere szülte a
tervet, hogy az ország területén működő ösz-
szes dalárdákat egy országos egyesületbe tö-
mörítsék, és rendszeresen mindig más
városban rendezzenek dalosünnepségeket. Ez
a terv két év múlva, a kiegyezés évében,
1867-ben Aradon megvalósult. Az Országos
Dalár-egyesület vezetőjéül az egésznek meg-
teremtőjét, Ábrányi Kornélt választották.

1867 Marosvásárhelyen is kórusalapítási
év. Április 30-án megalakult a Marosvásár-
helyi Dalkör, az eseményről a Székely Köz-
löny tudósít:

„A városi dalárda múlt vasárnap tartá meg
alakító közgyűlését. A megerősített alapsza-
bályok felolvasása után a tisztviselők válasz-
tattak meg: elnök lett Petri Ádám, alelnök
Fekete József, pénztárnok Csibi Károly,
jegyző Göldner Nándor, levéltárnok Vályi
Gábor, karmester Voczelka Ede. Választmá-
nyi tagok: Gál Domokos, Csiszér Károly,
Lázár Benedek, Gencsi József, Lázár Ádám,
Brandt Róbert, Dicső Károly, b. Apor Károly,
Szöllősi Sámuel, Katonai Gyula, Szász Béla
és Bihari Sándor urak.” (…)

Voczelka Ede ebben az időben jelentős he-
lyet foglal el a város zenei életében. Vezeti a
ref. kollégium ének- és zenekarát, zene-
szerző, 1826-ban született, 1849-től él Ma-
rosvásárhelyen, zongoratanítással is

foglalkozik. A kottaolvasási órák be-
vezetése igazi hivatástudatról árulko-
dik, ami meg is látszik a kórus
későbbi munkáján. Tallózzunk tovább
a híradásokban:

Október 15. „A dalárda múlt szom-
baton élvezetes estét szerzett a közön-
ségnek. Az énekdarabok jól
összehangoltak (…) különösen tet-
szettek az előadott népdalok, főleg
pedig a műsorozaton kívül énekelt
bordal, diadalt aratván általa mind
Voczelka úr, a dal szerzője, mind a da-
lárda (…) a megszerzendő harmó-
nium költségeinek fele immáron meg
van.” (…)

A Dalkör – melyet a híradások csak
Maros-vásárhelyi dalárda néven em-
legetnek – életének legfontosabb ese-
ményei 1874-ben történnek. Az
Erdély c. hetilap közleményei: 

„A maros-vásárhelyi dalárda f. év
augusztus 2-án a sörkertben táncviga-
lommal összekötött dalestélyt rende-
zett (…) városunk közössége
egyletünk jelszavait: Egyesült magyar
hazánkért dalra, tettre fel fiuk! – átér-
tette (…)

Derék kezekben van a karmesteri pálca,
mert mesterhez illő volt Voczelka Edének ve-
zénylése (…) Az egylet díszes lobogója Bu-
dapesten készül. Szövete selyem, alapszíne
kék, szegélyzete vörös-fehér-zöld. A lobogó
egyik felén ezüst betűkkel lesz beszőve az
egylet jelszava, másik felén egy korona alatt
egy paizsban Magyarország és Erdély címere
alatt a dalárda keletkezésének ideje leend fel-
írva arany betűkkel. A díszes szalag kiállítására
Maros-vásárhely és vidéke szép hölgykoszo-
rúja kéretik föl. A zászló ára 250 frt.”

Szeptember 5. „A Maros-vásárhelyi da-
lárda győztesen tért vissza a kolozsvári orszá-
gos dalárünnepélyről, magával hozván a
Kolozsvári Dalkör által kitűzött csinos kar-
nagyi pálcát. Csak kitartó szorgalommal
előre!” (…)

Október 29. „Voczelka Ede, a nem csak e
város lakói között, hanem még az ország ha-
tárain túl is előnyösen ismert zene tehetség f.
hó 25-én véletlen lábtörés következtében 48
éves korában megszűnt élni (…) Érdemei ki-
válók valának a helyi dalárda megalakításá-
ban és szervezésében, legkivált pedig annak
olyaténszerű vezetésében, mely a teljes fel-
oszláshoz legközelebb álló, hang- és különö-
sen zenei ismeret tekintetében nem éppen a
legjelesebb tagokból álló dalárdát, mondd:
hat hét alatt oda képesítette, hogy a Királyhá-
gón túli jelesnél jelesebb daláregyletek mel-
lett a kolozsvári dalárünnepélyen nem csak
dicsőséggel megállott, hanem még verseny-
díjban is részesült. Hűlt tetemei f. hó 27-én

számos résztvevő kísére-
tében helyeztettek örök
nyugalomra. Meghatók
voltak a helyi dalárda által
komoly méltósággal elő-
adott gyászdalok mélabús
hangjai.”

Hosszabb átmeneti idő-
szak, karnagyváltások, új
ipari és polgári dalegyle-
tek létrejötte után, 1884-
ben ifj. báró
Szentkereszty Zsigmond1,
a Dalkör elnöke a nagy-
tiszteletű egyházkeblita-
nács segítségét kéri, hogy
a kóruspróbák a Szent-
györgy utcai fiúiskola
nagytermébe áttétethesse-
nek, ugyanis „előbbi he-
lyen a lámpákkal való
világítás betiltatott”. Az
engedélyt készségesen
megadja a református
egyház. Ez az a pont, ami-
kor a Dalkör és a reformá-
tus egyház kapcsolata
elkezdődik. 1893-ból egy
levél2 (…) megerősíti ezt
a feltételezést. Az aláíró,
Szentmarjay Dezső tör-
vényszéki elnök, a Dalkör
elnöke, Nagy Sámuelnek,
a ref. egyház főgondnoká-
nak címezte levelét.

1900, a Dalkör felveszi
új státusát – Református
Egyházi Dalkör –, illetve
átalakul a marovásárhelyi

ev. ref. egyház Dalkörévé. Az 1902. július 26-
án3 tartott választmányi ülésen már Tóthfalusi
József parókus lelkész elnököl, hiszen az új
alapszabály szerint mindig az egyházközség
egyik rendes lelkésze a Dalkör elnöke is. 

A Református Egyházi Dalkör alapszabá-
lyát4 1907. március 27-én szignálja Biró 

András, a ref. Kistemplom parókus lelkésze,
1909-ben a kéziratot véglegesítik, és jóváha-
gyásra előterjesztik a belügyminiszternek,
ahol 1910. augusztus 19-én hivatalosan is tu-
domásul veszik. 1918-ban az alapszabályok
némi változtatással az Erdélyi Református
Egyházkerület főhatósága elé kerülnek jóvá-
hagyás végett5. Az a „némi” változtatás nem
is kevés a kórus történetében, ugyanis nem
más történik, mint hogy a nők is helyet kap-
nak benne. Marosvásárhely minden kórusa,
amely a XIX. század második felében alakult,
férfikarként indult. 1875-ben már felmerült
egy női ének-iskola ötlete, az Erdély április
25-i számában olvashatunk róla, de mind ez
idáig kézzelfogható eredménye nem volt a
kezdeményezésnek. 

A Marosvásárhelyi Ref. Egyh. Dalkör
fennállásának 28. évében aratja első igazi,
mérhetően nagy sikerét, a Segesváron6 au-
gusztus 4–6-án megtartott III. országos da-
losversenyen a férfikarok 1. csoportjában a
második díjjal – ezüstserleg – lett kitüntetve.
A serleg felavatására nagyszabású ünnepsé-
get tartottak vasárnap, november 18-án. A
díszközgyűlés műsorán, a Kultúrpalotában, a
kórus előadásában felhangzott a Jelige –
Szent a dal, Erkel Mi zengi túl a bérceket és
Hoppé Daloljatok című műve. Karnagy
Haják Károly. Az 1886-ban Budapesten szü-
letett hegedűművész, karmester, zeneszerző,
tanár 1913-ban jött Marosvásárhelyre, ahol
sokoldalú zenei munkásságával ajándékozta
meg a várost.

Azt hinné az ember, hogy ezek után az
egyház saját kórusát a tenyerén hordja. (…)
De az anyagi gondok egyfelől, a kisebbségi
gondok másfelől fenyegetik a kórus működé-
sét. (…) Egy, az esperesi hivatalnak címzett
levélből vett idézet7: „(…) a városi tanács
csak az esetben adja ki a hangverseny tartá-
sára szóló engedélyt, hogyha ennek semmi
egyházi ünnepély, vagy kisebbségi felekezeti
ünnepély jellege nem lesz (…). Nem csak
mint marosvásárhelyi lelkész, hanem a ma-
rosi alsó kerületek községeiben alakult ma-
gyar kisebbségi dalárdák elnöke napról-napra
tapasztalom, hogy kb. egy hónap óta minden-
felé beavatkoznak a csendőrőrsök a próbák
tartásába, az e célból összegyűlteket fenye-
getik, szétriasztják”.

Az 1936. december 22-i presbiteri tanácsü-
lés határozatai között újra felvetődik a Dalkör
támogatásának ügye. Farczády Elek írja: „a
gyűlésen a presbitérium állásfoglalása abban
domborodott ki, hogy a Dalkör az egyház ki-
egészítő szerve, és mint ilyen, számíthat az
egyház legközvetlenebb támogatására”. 

Az ügyvezető alelnök Vadady Károly
Adorján Gábor elnök lelkészhez 1940 de-
cemberében írt leveléből8 kiderül, hogy a
Dalkör ez idáig kényszerpihenőn volt, s most
a „visszatérés” után szeretné újrakezdeni mű-
ködését. „Felelősségünk tudatában tisztelettel
kell kérjelek, hogy szíveskedj most már hat-
hatósan segítségünkre lenni abban, hogy da-
lárdánk újra életre keljen és működését
megkezdhesse” – írja. Ideig-óráig feléled a
kórus, de hát nyakunkon a háború.

Háborúból, fogságból hazatérők élesztik,
állítják talpra a kórust újra, és 1946. novem-
ber 12-én ünnepi dalestre szól a meghívó a
Kultúrpalotába a marosvásárhelyi Reformá-

tus Egyházi Dalkör öreg dalosainak kitünte-
tése alkalmával. A román és magyar nyelven
nyomtatott plakát este fél 9 órai kezdetet hir-
det, karnagy és orgonán játszik Csíky László,
zongorán közreműködik Páll Magda. Az öreg
dalosokat a magyar dalkultúra szolgálatában
eltöltött éveik arányában önzetlen és áldoza-
tos működésükért éremmel és elismerő ok-
irattal jutalmazzák. 

A Dalkör működik még, hallat magáról
egyházi ünnepen, temetéseken, de a negyve-
nes évek végéig lassan megszűnik, mint a
többiek is. Az egyházi kóruséneklésre ráte-
lepszik a népi demokrácia vészjósló csendje.

Karnagyok (1900–1950)
Barha Gábor
Haják Károly – 1913–1936
Kakuts György
Fogolyán (György?)
Kiss József
Heiter György t.b.
Kozma Géza t.b. 1936
Csíky László – 1941–1950
1MREL 1884/3118
2MREL 1893/4570, 4572
3MREL 1902/jegyzőkönyv
4MREL 1907, 1909/7801
5MREL 1918/6259
6MREL 1928/99 
7MREL 1936/220
8MREL 1940/051

Az oldalt szerkeszti:
Ötvös József ny. lelkipásztor
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500 éves a reformáció Volt egyszer egy Dalkör
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Otthonukban részesülhetnek sürgősségi betegellátásban mindazok, akik
havi bérletet váltanak maguk és családjuk számára. Az ügyeletes orvos a
nap 24 órájában, a hét minden napján – ahányszor csak igény van rá –
szolgálatkészen áll az egészségügyi beavatkozást igénylő ügyfelek ren-
delkezésére. A felelősségtudat jegyében a mentőorvos nem távozik addig,
amíg a páciens egészségi állapota nem javul, és mindez nem jár többlet-
kiadással. Aki családja számára otthoni orvosi vizsgálatra havonta 50 lejt
áldoz, biztonságban érezheti magát. Bővebb felvilágosításért tárcsázzák
a 0365/400-800-as telefonszámot. (sz.p.p.)

Megjelent az afrikai sertés-
pestis Romániában, a fertőző
gócot a magyar–román határ
közelében levő Szatmárné-
meti környékén fedezték fel
a hatóságok egy háztáji gaz-
daságban.  A Maros Megyei
Állategészségügyi és Élelmi-
szer-biztonsági Igazgatóság
közleménye szerint óvintéz-
kedésekkel megelőzhető a
háztáji gazdaságokban tar-
tott sertések megbetege-
dése.

Az eddig nyilvánosságra hozott
adatok szerint a vírussal összesen
hét állat fertőzödött meg két háztáji
gazdaságban, a beteg állatokat elé-
gették. Az első vizsgálatok alapján
feltételezik, hogy a kórokozó Uk-
rajnából került Romániába, fertő-
zött állati eredetű termékek révén.
Az afrikai sertéspestis vírus által
okozott fertőző betegség, amelyre a

házisertés és a vaddisznó fogékony.
A betegség vírusellenes állatgyó-
gyászati készítményekkel nem gyó-
gyítható és az állatok védőoltására
engedélyezett, hatékony oltóanyag
sem áll rendelkezésre – tájékozta-
tott közleményében az országos ál-
lategészségügyi hatóság. Az ASP
vírusa iránt a sertés és a vaddisznó
minden életkorban fogékony, és a
megbetegedett állatok szinte kivé-
tel nélkül elpusztulnak. A fertőzött
állományokat és a velük kapcso-
latba került állományok valameny-
nyi sertését le kell ölni, az
állattetemeket a fertőzés terjedését
kizáró módon el kell égetni, a fel-
számolt sertésállományok tartási
helyét pedig ismételten fertőtlení-
teni kell. 

A Maros Megyei Állategészség-
ügyi Igazgatóság közleménye sze-
rint az alábbi óvintézkedésekkel
előzhető meg a háztáji gazdasá-

gokban tartott sertések megbetege-
dése:

– Az állatok óljába, istállójába
nem ajánlott utcai öltözékben és
lábbeliben belépni, ugyanakkor ta-
nácsos az állatok szálláshelye elé
fertőtlenítő tálcát elhelyezni,
amelybe hígított marószódaoldattal
átitatott szalmát helyeznek.

–  Bekerített helyiségekben kell
nevelni az állatokat, annak elkerü-
lése érdekében, hogy más sertések-
kel, vadisznókkal ne érint-
kezhessenek, illetve vírushordozó-
ként más sertésállományok  gazdái
meg ne fertőzhessék az állatokat. 

–Tilos az állati eredetű mellékter-
méknek számító sertéshúsból szár-
mazó élelmiszerhulladék (konyha-
moslék) adása, mivel ez is a fertőző
betegség terjesztője lehet. Ameny-
nyiben a családban olyan vadász
van, aki vaddisznót ejt el és a gaz-
daságában feldolgozza, a vaddisznó

húsának a megmosásához használt
vizet vagy nyesedéket semmiképp
sem szabad a sertésnek szánt  táp-
lálékba vegyíteni.

– Ne utaztassák más gazdasá-
gokba fedeztetés céljából a kocákat.

– Ne vásároljanak ismeretlen
helyről olyan malacokat, amelyek-
nek nincs azonosítójuk és nem ren-
delkeznek érvényes egészségügyi
igazolással.

– Az állatok táplálásához nem
ajánlott mezőről gyűjtött füvet
használni, mert a betegséghor-
dozó vaddisznók azt is megfertőz-
hették. 
A betegség fontosabb tünetei:

Az állat megfertőződésétől a be-
tegségre gyanút keltő tünetek meg-
jelenéséig terjedő lappangási idő
3-15 nap között változhat. A nagyon
virulens vírustörzsek által okozott
betegség az állat rendkívül rövid
idő alatt bekövetkező elhullását
okozza. Az állattartó azt észleli,
hogy sertései bágyadtak és étvágy-
talanok, a mozgásuk bizonytalan,
velejárója a magas láz (40,5–42
°C), a bőr vöröses-lilás elszínező-

dése, véraláfutások megjelenése,
különösen a fülek szélén, a lábujjak
hegyén,  az alhasi és a mellrészen,
ugyanakkor kísérőjelenség a hányás
és a véres hasmenés. A betegségre
gyanút keltő tünetek előfordulását
és a sertés elhullását az állattartó
köteles haladéktalanul jelenteni a
körzeti  állatorvosnak, vagy a
Maros Megyei Állategészségügyi
és Élelmiszer-biztonsági Igazgató-
ság 0265/314-975 vagy 0731-026-
269-es telefonszámán. A
betegséggyanús állatokat leölik és
megsemmisítik, az állattartók ál-
lami  kártérítésre számíthatnak,
amit az állatok piaci értéke alapján
számolnak ki. Bármilyen gyanú
merülne fel, azonnal jelenteni kell,
még abban az esetben is, ha utólag
vaklármának bizonyul a riasztás. A
nem nyilvántartott sertéseket  az ál-
lattartók kérésére  a körzeti állator-
vos fülszámozza és sürgősségi
eljárással az országos adatbázis
nyilvántartásába kerülnek – áll a 
dr. Kincses Sándor igazgató kézje-
gyével ellátott közleményben. 
(Pálosy P.)

A sertéspestissel való fertőzés elkerülésére
Óvintézkedések sertéstenyésztőknek

Ingyenes gyermekkirándulás
rászorulóknak

Orvosi vizsgálat az otthonában 
– Samaritanus Mentőszolgálat

Az orvos házhoz megy!

A Telefonos Szeretetszolgálat, a
Bioeel támogatásával, IX. alkalom-
mal szervez ingyenes gyermekki-
rándulást olyan 7 és 14 év közötti
iskolásoknak, akik egész nyarukat
megszokott környezetükben töltöt-
ték. Jelentkezni szeptember elsejéig
lehet.

A táborozás szeptember 6–10.
között zajlik a máramarosi Kővár-
fonácon, ahová 20 marosvásárhelyi
és 20 kolozsvári gyermek jelentke-
zését várják.

Jelentkezési határidő: szeptem-
ber 1., péntek, 20 óra. Bejelent-
kezni, illetve bővebb információt a
0753-56-56-56-os telefonszámon
lehet kérni.

Gyermekkorunk egyik legmeg-
határozóbb élménye a nyári táboro-
zás. Ennek feledhetetlen hangulata
minden gyermeket megillet! Tele-
fonos Szeretetszolgálat, a megoldás
helyben van! – áll a szeretetszolgá-
lat által szerkesztőségünkhöz eljut-
tatott közleményben.(sz.)

Teljében a turistaidény,
sokan utaznak külföldre,
ahol a kellemes időtöltést
személyi sérülések, illetve
balesetek árnyékolhatják be.
Az egészségbiztosító pénztár
által kibocsátott uniós kár-
tyával  külföldön esetenként
nem nyújtanak ingyenes
egészségügyi ellátást, ezért
arról kérdeztük a szakem-
bert, hogy milyen jellegű biz-
tosítással lehet fedezni a
külföldi beavatkozásokat, il-
letve mi a teendő baleset
vagy személyi sérülés ese-
tén.

Kopacz Gábor biztosítási és
kárrendezési tanácsadó szerint a
biztosítótársaságok által alkalma-
zott utasbiztosítás, valamint az or-
szágos egészségbiztosítási pénztár
által kiadott uniós kártya ugyanazt
a célt kellene szolgálja, vagyis az
országhatárokon kívül sürgősségi
egészségügyi ellátást. A szakember
szerint azonban ajánlott olyan tu-
ristabiztosítást is kötni, amely köz-
pontosított egészségügyi rendszer-
ben működik. Megtörténhet
ugyanis, hogy az uniós egészség-
biztosítási kártyát az országhatáro-
kon kívül csak bizonyos
településeken, illetve intézmé-
nyekben fogadják el, ami kellemet-
lenül érintheti a sürgősségi ellátást
igénylőt, például olyan esetekben,
amikor egy egészségügyi magán-
intézmény utólag benyújtja a
számlát. A biztosítótársaságok
egészségügyi központokon keresz-
tül működnek, amelyek egy régiót,
de akár egy kontinenst is lefednek.
Amennyiben az ellátás értéke nem
túl magas – fogászati beavatkozás,
virózis stb.  – és az érintett törlesz-
teni tudja az egészségügyi ellátás
értékét, érdemes helyben kifizetni
a külföldi  egészségügyi intézmény
által számlázott összeget, amit utó-
lag a biztosító megtérít. Természe-
tesen a beavatkozást igazoló
számlát hazatérve be kell nyújtani
a  biztosítónak ahhoz, hogy megté-
rítsék a kifizetett  összeget. Ha-
sonló esetekben – bármilyen

csekély beavatkozást is vett
igénybe az ügyfél – fel kell hívni a
képviseleti céget és be kell jelen-
teni az utólagos ügyintézés meg-
könnyítése végett. Az utas-
biztosítás csak a sürgősségi beavat-
kozásokat fedezi, a krónikus beteg-
ségeket nem. Épp ezért minden
biztosító kitöltet egy kérdőívet az
ügyféllel, a családorvos nevét is
feljegyzik azért, hogy alkalomad-
tán megbizonyosodhassanak a biz-
tosított krónikus betegségeiről –
hangsúlyozta a szakember.
Kiterjesztett korhatár 
időskorúaknak 

Amint beszélgetésünk során a
kárrendezési tanácsadó kiemelte, a
sürgősségi beavatkozásokon kívül
halálesetnél,  súlyos sérüléseknél
az elhunyt hazaszállítását biztosít-
ják, valamint a sérültet elkísérő
hozzátartozó külföldi szállodai el-
szállásolását, illetve a telefonkölt-
ségeket is. A biztosítók nagy része
már a poggyászbiztosítást is bele-
foglalta az ajánlatába, ami a repü-
lőgéppel, de busszal vagy vonattal
utazók számára is biztonságérzetet
nyújthat. Amennyiben a poggyász-
biztosítás  nincs belefoglalva az
alapcsomagba, kérésre azt is bele-
foglalják. A fokozott rizikófaktor-
ral számolva bizonyos korhatár
fölött egyes biztosítótársaságok
eddig nem kötöttek utasbiztosítást.
Újdonság, hogy a legtöbb biztosí-
tótársaság kiterjesztette a korhatárt,
és 65-70 év fölöttiekkel, sőt, már
nyolcvanévesekkel is kötnek utas-
biztosítást. A 14 év alattiak útlevél-
lel utazhatnak külföldre, a
kiskorúak utasbiztosítását valame-
lyik szülő biztosítási szelvényébe
foglalják bele, a tizennégy év fö-
löttieknek pedig lehet saját biztosí-
tást kötni.  A biztosítási díjak
társaságonként változnak, annak
függvényében, hogy mekkora ösz-
szegekre kötnek biztosítást. Példa-
ként egyhetes távollétre egy
középkorú biztosítási alapcso-
magja 25–30 lejbe kerül, annak
függvényében, hogy mit foglalnak
bele a biztosításba, illetve mekkora
összegre biztosít az ügyfél.  A leg-
drágábbak az Amerikai Egyesült
Államokba, Kanadába és Izraelbe

való utazás során kötött utasbizto-
sítások, mivel az adott országok
szolgáltatásainak árával is számol-
nak. Az európai országokba tartók-
nak ajánlott harmincezer eurós
értékre kötniük utasbiztosítást, a
nyugatabbra utazóknak az ötvene-
zer eurós összegek ajánlottak. Leg-
kevesebb három napra lehet
utasbiztosítást kötni, de ugyanezt
köthetik a külföldön munkát válla-
lók, kamionsofőrök, illetve a spor-
tolók is.

– Mi a teendője a biztosítottnak
sérülés vagy baleset során?

–  Abban az esetben, ha Európá-
ban bárhol balesetet szenvedett egy
utasbiztosítással rendelkező sze-
mély, azonnal fel kell hívnia a biz-
tosítási szelvényen feltüntetett
központi képviselet telefonszámát
és bejelentenie az esetet, a beavat-
kozás értékének törlesztését ők in-
tézik. Minden biztosítócégnek van
egy kárrendező cége, amely a biz-
tosító nevében rendezi a kárt egy
bizonyos régióban, ezért kell tár-
csázni a képviseleti központ tele-
fonszámát, be kell jelenteni az
esetet és a kapott utasítások szerint
eljárni. 

– A gépjárművel külföldre uta-
zók számára újdonság a műszaki
hiba esetén igényelhető beavatko-
zás…

– A gépjárművel utazók biztosí-
tásába bele lehet foglalni a közúton
történt baleset vagy műszaki hiba
esetén igényelhető beavatkozást,
ami a járműnek a legközelebbi
szervizműhelybe szállítását jelenti.
Ennek az opciónak a belefoglalá-
sához azonban a gépjármű mű-
szaki adottságai függvényében
bizonyos kritériumoknak meg kell
felelni. Tízévesnél idősebb jármű-
vek esetében a központi biztosító
pár napos elemzése szükséges a jó-
váhagyáshoz vagy az esetleges el-
utasításhoz.

– Külföldre utazás előtt mennyi
idővel érdemes felkeresni a bizto-
sítótársaságokat?

– Az utazás előtti napon elég, ha
felkeresik a kirendeltségek vala-
melyikét, másnaptól érvényes ez a
típusú utasbiztosítás, amely ügynö-
kök, alkuszok révén is megköthető. 

Sürgősségi beavatkozások külföldön
Utasbiztosítás turistaidényre
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Júniusban minden gyerek nagyon
várja a hosszú vakációt, hogy nya-
ralni mehessen, fürödhessen, szóra-
kozhasson. Úgy gondolom, hogy
mindezek mellett a vakációs biblia-
hét megszervezése is nagyon fon-
tos. Ezekre az alkalmakra került sor
idén július 31. – augusztus 4. között
Haranglábon, az általános iskolá-
ban. Öt szeretetteljes, élménydús
napban volt részünk, gyerekeknek,
felnőtteknek egyaránt.

Feltöltődtünk lelkileg, jó volt
látni a gyerekek kíváncsiságát:
vajon miről tanulunk, mit játszunk,
mi lesz a meglepi? – kérdezgették
reggelenként.

Dániel történeteit hallgatva tanul-
hattuk meg Isten törvényének, sza-
vának fontosságát. Dániel és társai
segítségével a gyerekek megérthet-
ték, hogy mennyire fontos a
HŰSÉG. 

Dániel fiatal gyermek volt, ami-
kor ellenség foglalta el az országot,
és társaival együtt idegen földre ke-
rült, Babilonba. Ismeretlen volt szá-

mukra az ottani kultúra, a szokás, az
étrend. Egyvalami nem volt idegen:
Isten törvénye! Hiába próbálták
megváltoztatni őket, nem tudták,
Isten törvényét betartva megőrizték
hitüket, vallásukat. 

Ezért olyan fontos, hogy a gyere-
kek már kiskorukban megtanulják,
szívükbe fogadják Isten törvényeit,
tanítását. A szép történetek mellett
nem maradhatott el az aranymondás
tanítása, tanulása különböző mód-

szerekkel, játékosan, az énektanulás,
a szabadtéri játszás, a kézműves-fog-
lalkozás és a finom sütemények fa-
latozása sem. A gyerekek örömmel
végeztek minden tevékenységet,
részt vettek a kézműves-foglalkozá-
sokon is, mosoly volt az arcukon,
még ha szaladni is kellett a tűző nap-
sütésben. Mindennek célja volt: fel-

ismerni, hogy az együttlét, az egy-
másra figyelés, a segítőkészség a
mindennapi életünkhöz tartoznak. 

A KOEN Alapítvány munkatársai
évről évre gondoskodnak rólunk,
tartalmas programot dolgoznak ki,
ami hatalmas segítség számunkra.
Hálásan köszönjük nekik, Isten áldá-
sát kérjük munkájukra, hogy még sok
éven át meg tudják örvendeztetni a
gyerekeket és minket is, felnőtteket.

Köszönjük Adorján Kálmán tisz-
teletes úrnak a szervezést, lebonyo-
lítást, vásárlást, továbbá iskolánk
igazgatónőjének, Balázs-Kovács
Erzsébetnek a lelkes hozzáállását,
és azt, hogy minden évben szívből
nyitja ki az iskola ajtaját, iskolánk
pedagógusainak, Fodor Ilona és
Soós Júlia tanárnőknek, valamint
Antal Ildikó óvónőjelöltnek a fárad-
ságos munkájukat, a lelkes fiatal
csapatnak a segítséget, a bábjátékot
és nem utolsósorban a szülőknek,
nagyszülőknek a sok finomságot,
amivel megörvendeztettek, de 
leginkább azt, hogy küldik gyereke-
iket ezekre az alkalmakra. 

Ozsváth Ilona pedagógus

Vakációs bibliahét Haranglábon

Szerkeszti: Mezey Sarolta

In memoriam Mester Mihály
Mottó: 
„A példa a leghatékonyabb taní-

tók egyike, noha szótlanul tanít.”
(Samuel Smiles)

Az élet úgy hozta, hogy nem kí-
sérhettem el utolsó útjára Mester
Mihályt, drága volt tanáromat, ké-
sőbb kollegámat, mindannyiunk
„mesterét”, aki évtizedeken keresz-
tül pedagógusgenerációkat tanított,
oktatott a nevelés tudományára, aki-
nek hasonlóképpen meghatározó
szerepe volt pedagógiai pályafutáso-
mat illetően. Álljon itt e pár sor vég-
telen tiszteletem és hálám jeléül,
melyet személye iránt éreztem. 

Mester Mihály 1933-ban szüle-
tett Erdőszentgyörgyön. 1957-ben
szerzett szakmai oklevelet a ko-
lozsvári BBTE pedagógia-lélektan
szakán. Iskolaigazgatóként (1957–
1958, Nyárádgálfalva; 1958-1966,
Szováta), szaktanfelügyelőként
(1973–1990) tevékenykedett 1990-
ig, majd ezt követően a marosvá-
sárhelyi Állami Tanítóképzőben
(1990–2005), a marosvásárhelyi
Kántor-Tanítóképző Főiskolán
(1990–2012), illetve a BBTE Peda-
gógia-Pszichológia Karának Ma-
rosvásárhelyre kihelyezett
tanító-óvóképző szakán (2000–
2009) oktatja a pedagógia-pszicho-
lógia tantárgyakat. Az utolsó
pályaszakaszán a tanítás mellett ki-
váló hozzáértéssel vezeti-szervezi
több évtizeden keresztül a fiatal pe-
dagógusjelöltek szakmai gyakorla-
tát. Jelentős tanári pályafutása
mellett megemlítendő tankönyv-
fordítói munkássága, illetve több
tudományos értekezés, tanulmány,
melyeket szakmai folyóiratokban,
tudományos kiadványokban adott

közzé. Mindezek mellett példaér-
tékű a közösségért végzett önzetlen
munkája: fizetés nélkül tanított
éveken át több kiváló pedagógus-
társával együtt a kántor-tanító-
képző intézetben, amely nehéz
feltételek között, anyagi alap nél-
kül indult közvetlenül az 1989-es
fordulat után. Pedagógiai hitvallá-
sának tekinthető az a pár sor, me-
lyet az akkori nehéz, de
reményteljes időszakról vall a főis-
kola bicentenáriuma alkalmából
született iskolamonográfiában: „…
fűtött az a lelkesedés, hogy újra le-
hetőség teremtődött a magyar
nyelvű főiskolai képzésre, amely
megoldást jelenthet fiataljaink itt-
hon maradására, az erdélyi ma-
gyarság nyelvének, kultúrájának
éltetésére, újabb értékek teremté-
sére. Lehetőséget teremt arra, hogy
újra legyenek kántor-tanítóink,
akik »istennel a tanteremben« szol-
gálnak népünkért, egyházunkért.
Ez volt munkám vezérlő elve a
KTK-ban kifejtett húsz éves szol-
gálatomban”. 

Mindannyiunk életében van-
nak/voltak olyan személyiségek,
akik mély nyomot hagynak vagy
hagytak szívünkben, akik hivatás-
tudatukkal, szakmai felkészültsé-
gükkel, erkölcsi tartásukkal és
emberségükkel példaképeinkké
válnak/váltak. Ilyen, szakmájának
elkötelezett, igazi pedagógus volt
Mester Mihály tanár úr valameny-
nyiünk életében. Hálás vagyok a
sorsnak, hogy 1990–1995 között a
Marosvásárhelyi Állami Tanító-
képző diákjaként pedagógia szakos
tanáromként emlékezhetek rá. Tőle
tanultam, hogy egyik legszebb tu-

domány a pedagógia, illetve a leg-
szebb hivatások egyike a pedagó-
gusi pálya, és azt is, hogy a tanítás
itt, Erdélyben elsősorban szolgálat.
Mindezt nem valamiféle tézis-
ként hangoztatta, ellenkezőleg, 
következetességével, felkészültsé-
gével, határozottságával, tanári
kompetenciájával példaként állt
előttünk. Ma is emlékszem példa-
mondataira, értékeléseire, logiku-
san felépített előadásaira,
magyarázataira, tanítására, biztatá-
sára, melyek hamar meg is érlelőd-
tek bennem, és döntő hatást
gyakoroltak pályaválasztásomat,
tanulmányaim folytatását illetően. 

Nemcsak szakmát tanultam tőle,
hanem a Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem marosvásárhelyi fakultá-
sán, illetve a marosvásárhelyi
Kántor-Tanítóképző Főiskolán a
tanár úr neveléstörténet, nevelésel-
mélet előadásainak szemináriumait
vezettem immár kollegaként. Kel-
lemesen emlékszem szakmai vagy
egyéb jellegű beszélgetéseinkre, ta-
nácsaira, melyeket megfogadva
léptem nyomdokaiba 2003-tól a
Pedagógiai Líceumban, később a
Kántor-Tanítóképző Főiskolán.

„Mert csak az hal meg, akit elfe-
lejtenek” – szokták mondani. Biz-
tos vagyok benne, hogy Mester
Mihály tanár úr emléke örökre élni
fog több ezer tanítványa szívében,
akiket tanári pályafutása alatt a ta-
nítás művészetére tanított.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Makkai Kinga 
pedagógia szakos tanár (Mihai
Eminescu Pedagógiai Líceum,

Marosvásárhely)

A türelemben, a fegyelemben és
az engedelmességben való megerő-
södés végett gyűltek össze a Hun
tábor résztvevői július 27. és au-
gusztus 2-a között a sepsibesenyői
művelődési otthon udvarán. A tábor
nyolcadik kiadásának mottója: Te-
gyél meg mindent a siker érdekében.
A Hun tábor nem kényeztető tábor, a
mai gyermekeknek bizony nem
könnyű a cserkésztáborok mintájára
élni, lakni, őrséget állni. Ahhoz, hogy
a tábori feladatokat sikeresen és ered-
ményesen megoldják, jól összehan-
golt erőbeosztásra és kitartásra volt
szükségük a mai „hunoknak” a MIT
által is szervezett Adj, király, katonát
vetélkedő jutalomtáborában.

Az első napon, a kagánok meg-
választása után a törzsek felosztása
következett. Idén Csongor, István
és Zoltán népe verte fel táborát az
udvar három  szegletében, ezt köve-
tően minden hun elkészítette a saját
jelképes lovát, amit a tábor  ideje
alatt éjjel-nappal, esőben és kániku-
lában törzsenként fel kellett vigyáz-
niuk. A csapatokat összerázandó, a
koncentrációt és az önbizalmat fej-
lesztendő a törzsek íjászaton, illetve
hun tábori focin vettek részt. Ez a
labdajáték abban különbözik a
klasszikus futballtól, hogy itt egy-
szerre két labdával folyik a játék,
így sokkal jobban kell figyelni.

Szombaton a Recsenyédi testvé-
rek voltak a vendégeink Kálnokról,
akik fergeteges lovas íjász bemuta-
tót tartottak. Öröm látni, hogy
Hanna, Attila és Hunor személyé-
ben ilyen magas szinten képzett
úgynevezett sólyomíjászok vannak,
akik álló helyzetből, mozgásból álló
célpontra, és mozgásból mozgó cél-
pontra egyaránt jól céloznak, szét-
forgácsolják a céltáblákat. Az
íjászok, mint a kentaur, szinte egy-
gyéolvadnak Laci és Manó lovuk-
kal,  és egy „emberként” hajtják
végre a különlegesebbnél különle-
gesebb, fegyelmet és gyakorlatot
igénylő feladatokat.

A kibírhatatlan hőséget a bese-
nyői tó hűs vize enyhítette, ide jár-

tak a hunok nap mint nap magukat
lehűteni. Vasárnap a zabolai Both
házaspár, László és Katalin, vala-
mint két táncos lábú fiatal lány volt
a tábor vendége, akik különféle tán-
cokra tanították a résztvevőket.
Örömünkre szolgált az a megállapí-
tás, hogy évről évre javul, fejlődik
a táborozók ritmusérzéke és tán-
choz való hozzáállása. 

A táborozók rengeteg feladat el-
végzése közepette a gyakorlatban is
megtapasztalhatták, ahhoz, hogy
eredményes, jó munkát végezze-
nek,  odaadó munka szükséges.
Ezzel a hozzáállással foghattak neki
az agyagedény, törzsi nyaklánc ké-
szítésének, a nemezelésnek, de a
számháború, métázás, zsákban
futás vagy egyéb kihívások is ennek
jegyében zajlottak. Az odaadó mun-
kának és a laza hozzáállásnak is
megvolt az eredménye, és mindenki
saját maga megtapasztalhatta, hogy
melyik megközelítési mód vezeti az
óhajtott célba.

A tábor utolsó előtti napján, ked-
den a Zöld Nap Egyesület volt a
vendégünk. Ráduly Attila, Derzsi
Katalin, valamint Isa, Haykuhi és
Ayse önkéntesek voltak a tábor ven-
dégei, akik egy rövid spanyol, ör-
mény és török kultúrbemutatkozó
után szórakoztató és fejlesztő játé-
kokkal örvendeztették meg a tábor
lakóit. Az utolsó nap nehéz volt a
búcsú, több szülő megjegyezte,
nem tudják, mi történt, de a gyere-
kek nem akarnak hazaindulni. Ez-
úttal is egyértelművé vált, hogy a
nehezebb körülmények sokkal job-
ban megedzik és összekovácsolják
a táborozókat, és a kapcsolat, ami
kialakult, az  élmény, amit együtt
éltek át,  egy életre közelebb viszi
egymáshoz a hun táborban részt
vevő lelkeket.

A Csillagösvény Egyesület, az
Ikafalvi Egyházközség és a Magyar
Ifjúsági Tanács által közösen szer-
vezett tábort Kovászna Megye Ta-
nácsa, a Communitas Alapítvány és
a Bethlen Gábor Alap támogatta.

Bardócz Csaba lelkipásztor

Sikert a kemény munka terem 

Februártól betegeskedem, július végén nehéz mű-
téten estem át. Volt alkalmam megtapasztalni, hogy
az orvoslás tudományán túl mennyire fontos része a
gyógyításnak az, hogy hogyan bánik az emberrel, a
pácienssel az orvos. Isten ajándékának tekintem, hogy
Vasile Bud főorvost és csapatát rendelte mellém. Meg-
győződhettem arról, hogy Bud doktor személyének jó
hatása van az emberre, az egyénre, a betegre, akit leg-
jobb tudása szerint, szívvel-lélekkel gyógyít. Köszö-
net helyett ezt szeretném tolmácsolni a doktor úrnak:
Isten rendelésének köszönhetően ön vidámságot
áraszt. 

Mindennapjaimban fontos szerepe van a vallásnak.
Egyházi tisztséget töltök be a Marosi Református
Egyházmegye tanácsában, feladatkörömhöz a kis és
nagy gyülekezetek kapcsolatát érintő kérdések tartoz-
nak. Nagytiszteletű Lőrincz János esperes úr kiemelt
figyelemmel követi ezt a kérdéskört, a dolgok jó ki-
menetele érdekében mindent megtesz. Ezt számtalan-
szor megtapasztalhattam. Remélem, hogy Isten
segítségével Bud doktor úr szakmai tudása és jósága
által teljesen felépülök, és folytathatom tevékenysé-
gem a soron következő egyházi tanácsülésen.

Jánosi Zoltán 

Köszönet a doktor úrnak

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



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL

ELADÓ ház Márkodban. Tel. 0741-
049-454. (3011-I)

ELADÓ földszinti, első osztályú,
háromszobás lakás a Budai negyedben.
Tel. 0265/267-316. (sz)

ELADÓ a Tisztviselőtelepen (Vul-
kán utca) egy kétszobás, felújított,
2. emeleti, panorámás, tégla blokk-
lakás. Érdeklődni a +36-70-615-
0467-es telefonszámon. (sz-I) 

ELADÓ Mezőpanitban, a 647. szám
alatt családi ház: négy szoba, konyha,
fürdő, pince, garázs, melléképületekkel,
380 V-os áramszolgáltatással is, 24 ár
telken. Ugyanitt használt bútorok is
eladók. Tel. 0265/322-138, 00-36-20-
476-6942. (2806)

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

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

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-318-981.
(2881)

TŰZIFA eladó. Tel. 0740-910-651.
(2880)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-837-290.
(2879)

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (2952)

MINDENFÉLE

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

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

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

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

TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0745-089-
918. (2994)

CÉG 10% KEDVEZMÉNNYEL épít-
kezési munkát vállal: háztetők készítését
(Lindab cserépből) és javításokat,
bádogosmunkát, cserépforgatást,
bontást, belső-külső munkálatokat,
kapuk, kerítések készítését, szigetelést
stb. Tel. 0747-634-747. (2918)

TETŐFEDÉS-JAVÍTÁS, cserepe-
zés, poliészter, grészia, lambériá-
zás, meszelés. Bármilyen más
munkát is vállalunk. Misi. Tel. 0757-
388-134. (sz-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk augusz-
tus 16-án DUDÁS MÁRTONRA,
halálának 5. évfordulóján, aki
váratlanul, búcsú nélkül örökre
itt hagyott minket. Emlékét
őrizzük, amíg élünk. Nyugodjál
békében, te drága lélek!
Örökké bánatos szerettei.
(2985-I)

A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincsen
már. Csak az idő múlik, feledni
nem lehet, szívünkben örök a fáj-
dalom. Bús temető csendes su-
sogása, oda megyünk hozzád,
nem marad más hátra.
„Nem múlnak ők el, kik szívünk-
ben élnek…”
Szomorú szívvel emlékezünk au-
gusztus 16-án TÓTH IMRÉRE ha-
lálának 11. évfordulóján. Emlékét
őrzi két lánya, két veje és a négy
unoka: Imre, Andrea, Jenő, Mi-
hály. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! (3030)

Fájdalommal emlékezünk a sze-
retett édesanyára, nagymamára,
dédnagymamára, DARVAS 
ESZTERRE szül. Szász, halálá-
nak 35. évfordulóján. Leánya,
Éva és családja. (3042-I)

Szomorú szívvel emlékezünk au-
gusztus 16-án a maroskeresztúri
születésú ASZALOS ÁRPÁDRA
(Öcsi) halálának második évfor-
dulóján. Akik ismerték és szeret-
ték, gondoljanak rá kegyelettel.
Örökké bánatos felesége, Margit,
lányai: Izabella, Marika, vejei:
Laci, Kari és unokája, Krisztián.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (3047)  

Szomorú szívvel és örök bánattal
emlékezünk augusztus 16-ára,
amikor két éve a drága jó testvé-
rem, ASZALOS ÁRPÁD (Öcsi) el-
távozott közülünk. Emlékét őrzi
nővére, Eta és családja. Nyugod-
jál békében, drága Öcsi! (3047)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a drága jó férj, édesapa, a
csíkfalvi születésű marosvásár-
helyi lakos, 

KISS SÁNDOR 
2017. augusztus 13-án délután
5 órakor elhunyt. Búcsúzik tőle
szerető, gondos felesége, Ró-
zsika, fia, Sándor-Levente, test-
vérei, sógorai és azok családja,
rokonai, ismerősei és jó szom-
szédai. Temetése augusztus 16-
án du. 2 órakor lesz a református
temetőben. Emléke legyen ál-
dott, nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (3043-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy  folyó hó 13-án 

JENIKOVKSZKY ERZSÉBET
ny. gyógyszerész-

asszisztensnő 
türelemmel viselt  betegség
után 73 évesen csendesen
megpihent. Virrasztása augusz-
tus 15-én lesz a szovátai rava-
talozóban. Temetése augusztus
17-én 13 órakor lesz a marosvá-
sárhelyi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

Gyászoló szerettei. (3045-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett nagymama,
anyós, testvér, keresztanya,
unokatestvér, rokon, ismerős
és szomszéd, 

MÁTYÁS ZSUZSÁNNA 
szül. Kodok 

életének 80. évében elhunyt.
Drága halottunk temetése au-
gusztus 16-án, szerdán 13 óra-
kor lesz a református
temetőben. Emléke legyen ál-
dott, nyugodjék békében! 

A gyászoló család. (sz-I) 

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett testvérünk, a
mindvégig hazavágyó 

RITZ GYULA 
életének 86. évében 2017. au-
gusztus 12-én Budapesten el-
hunyt. Emlékét kegyelettel
megőrizzük. Nyugodj békében,
Bátyó! 
Öccse, Feri, húga, Bözsi és
családjuk. (sz-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya,
anyós, nagymama, rokon, is-
merős, szomszéd, 

id. BARABÁS ZSÓFIA 
a MOBEX volt dolgozója 

életének 78. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének. Drága ha-
lottunk temetése augusztus 17-
én 12 órakor lesz a meggyes-
falvi temetőben. 
Búcsúznak tőle szerettei. (3041-I)

A mi Urunk nyugtassa békében
a drága édesanyát és nagyma-
mát, 

BARABÁS ZSÓFIT. 
Kozma Ferenc és Ildikó. (3044-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szeretett nagynénink, sógornő,
jó szomszéd, ismerős, 

özv. KUDOR TIBORNÉ 
szül. Kozma Mária 

életének 85. évében hosszas
szenvedés után 13-án elhunyt.
Temetése szerdán, augusztus
16-án 15 órakor lesz a gyergyó-
szentmiklósi temetőben. Nyu-
godjon békében! 

Szerettei. (3048-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély megrendüléssel vettük
tudomásul kedves osztálytár-
sunk, dr. CZIMMERMAN
MÁRTON váratlan elhunytát. A
családnak vigasztalást, szá-
mára csendes nyugodalmat
kíván a Dicsőszentmártonban
1960-ban végzett, még életben
levő volt osztálytársai nevében
Toma Lőrinczy Irma. (3051)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönjük mindazoknak, akik
drága halottunk, id. MAROSI
JÓZSEF temetésén részt vettek,
mély fájdalmunkban osztoztak,
betegségében ápolták, enyhí-
tettek fájdalmán és sírjára virágot
helyeztek. A gyászoló család.
(1530-I)

Fájó szívvel emlékezünk a szenthá-
romsági születésű SZÁSZ JÓZSEF
volt marosvásárhelyi lakosra, aki au-
gusztus 15-én elhunyt. 
Emlékét őrzi felesége, két lánya, két veje,
három unokája. Nyugodjon békében!
Virágot viszünk egy néma sírra, ezzel
már nem hozhatunk vissza. Míg velünk
voltál, nagyon szerettünk, hiányzol ne-
künk, soha el nem feledünk. (3037-I)

Egy váratlan perc alatt életed véget ért,
hosszú útra mentél, búcsút nem intettél,
elhagytad a házat, amiért küzdöttél. Szor-
galom és munka volt életed, örökre meg-
pihent dolgos két kezed.
Fájó szívvel emlékezünk halála első év-
fordulóján a maroskeresztúri MAJOR
LÁSZLÓRA, akit az Úr 2016. augusztus
16-án váratlanul magához szólított. Em-
léke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Hozzátartozói. (sz-I)

„Ha közelemre vágyakoztok, hajtsa-
tok át az erdőn és álljatok meg vala-
hol hallgatózni... Mosolyogjatok és
én visszamosolygok az örökkévaló-
ságból.” (Wass Albert) 
Kegyelettel és fájó szívvel emléke-
zünk az augusztus 16-án elhunyt 
id. VAJDA GYÖRGYRE halálának má-
sodik évfordulóján. Álmodat őrizze
béke és nyugalom! 
Szerető családja. 

*
„Úgy voltál jó, ahogy voltál, 
csak még lennél,
csak még volnál.” 
Nyugodj békében!
Felesége. (-I)

Marosvásárhelyre,
BARTHA (TOTH)

EDITHNEK
születésnapjára kívánunk

hosszú életet, erőt,
egészséget, sok örömöt.
Szeretettel: férje, Dénes,
anyósa, apósa. (3005-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.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU
profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
BÁROSLÁNYT alkalmazunk. Tel. 0771-652-682. (19190-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  SZAKÁCSOT,
SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁROST, MOSOGATÓT és SZO-
BALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60148)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  gyermekek szá-
mára ANIMÁTORT. Tel. 0722-268-866. (60148)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSO-
GATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-696-055. (19212-I)
A STEFI PRODCOM KERESKEDELMI KFT. alkalmaz ÁRU-
MOZGATÓ ÉS A MEGYE TERÜLETÉRE KIHORDÓ személyt. Kö-
vetelmények: felelősségtudat, komoly hozzáállás, B kategóriás hajtási
jogosítvány. Részletek a 0745-601-299-es telefonszámon. A szándéknyi-
latkozatokat a stefiprodcom@yahoo.com e-mail-címre várjuk. (19228)
KFT. alkalmaz LAKATOSOKAT. Az önéletrajzot elküldhetik a 
servinstalmures@gmail.com e-mail-címre. Tel. 0747-496-627, 8-14
óra között. (19229-I)
NÉMETORSZÁGBA, mosószergyárba (Unilever) keresünk MUN-
KAERŐT. Tel. 0755-497-510, 0753-837-335, 9-17 óra között. (3013-I)
ELŐKELŐ FŐTÉRI HELYISÉG SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁ-
CSOT és PIZZÁST alkalmaz. Tel. 0743-087-373, 0733-910-351.
(19230)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
a róm. katolikus temető 
területén ,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741235-239, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.
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A Népújság

hirdetési 
irodájában
felveszünk

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai

HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI  
JELENBE.
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A Siletina Impex 
– Helyi Közszállítási Vállalat Rt. 

személyzetválogatást  szervez autóbuszsofőri 
állások betöltésére

Követelmények: 
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély (atestat)
– legkevesebb két év tapasztalat személyszállításban

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

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077-es  telefonszámon.


