Megfordult az elvándorlás

Tetőtől talpig felújítják

Célközelben
a marosvásárhelyi
repülőtér átadása

A munkálatok több mint kilencven százalékát elvégezték. A kivitelezők és
megrendelők elsősorban az utasok
biztonságát tartották szem előtt, hiszen nem máról holnapra építkeznek,
hanem a következő ötven évre.

Marosszentannai Népújság a 6. oldalon

Teljes felújítás előtt áll a marosszentannai Ioan Chinezu Általános Iskola – erősíti meg a hírt Mátyás Simona
igazgatónő.
Azonkívül,
hogy
új
szárnnyal bővítik, az alapoktól a tetőszerkezetig minden megújul a nagyszabású terv nyomán. A múlt évben a
kerítés, a kézilabdapálya készült el, és járólappal borították az udvar egy részét.

Bodolai Gyöngyi

Az iskolának 420 tanulója van, az alsó tagozaton négy román és három magyar osztály működik, az udvarfalvi Farkas Jenő iskolában két
összevont magyar osztály van, a negyedikesek
a szentannai iskolába járnak. Ötödiktől két párhuzamos osztály működik a román és a magyar
tagozaton.
Ahogy a peremtelepüléseken szokássá vált,
Marosszentanna községben is vannak szülők,
akik városi iskolába íratják a gyermeküket.
Ennek ellenére az ellenkező folyamat is bein-

Fotó: Bodolai Gyöngyi

dult, vannak tanulók, akik Marosvásárhelyről
ingáznak a helyi tanintézménybe, és több mint
húsz kérvényt iktattak azok részéről, akik vásárhelyi iskolából tértek vissza.
– Én egy jó példája vagyok annak, hogy
ebből az iskolából is lehet karriert befutni, itt
végeztem a nyolc osztályt, az Egyesülés középiskolában érettségiztem, és a Petru Maior Egyetemen végeztem a román szakot, majd
visszatértem volt iskolámba.
(Folytatás a 6. oldalon)

____________4.
Óvodások XI.
sportolimpiája
2018

A PRO XXI Sport és Kulturális Alapítvány a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatallal és a Marosvásárhelyi Rádióval karöltve idén is megszervezte a
gyermeknap alkalmából az óvodások
sportolimpiáját.

____________7.

Megőrizni a tekintélyt

Bodolai Gyöngyi

Június 3-án a pedagógusokat köszöntötték világszerte, a
hónap első vasárnapját ugyanis nemzetközi pedagógusnappá
nyilvánította az UNESCO. Romániában június 5-re tolták el
az ünnepet, Gheorghe Lazăr görögkeleti lelkész, író, pedagógus, a bukaresti Szent Száva iskola megalapítójának a születésnapjára. A miniszteri rendelet szerint sajátos
tevékenységekkel kell ezen a napon a pedagógusokat megünnepelni.
Ha felnőttként gyermek- és kamaszkorunkra gondolunk
vissza, legkedvesebb élményeink között óvodai, iskolai történések, érdekes, vonzó tanórák mellett kirándulások, szórakoztató események képe elevenedik meg: tanítónk, egy-egy
tanárunk biztató vagy elmarasztaló szavai, amelyek meghatározták életünket, pályafutásunkat. Az ötvenes, hatvanas éveikben járó nagyszülők, szülők, még egy olyan korban nőttünk
fel, amelyben tisztelet övezte a pedagógusokat, még divat volt
a tanulás és a fegyelem is. A mi nemzedékünk tagjai diákként
irányíthatóak, alakíthatóak voltak, a kisebb-nagyobb kilengéseket leszámítva.
A mai pedagógusok ezt a tiszteletet, megbecsülést, elismerést hiányolják. Megtépázott tekintélyüket a társadalmi, emberi értékek átminősülése, a pénzközpontú világ hozta
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 31 perckor,
lenyugszik
21 óra 10 perckor.
Az év 156. napja,
hátravan 209 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma FATIME, holnap
NORBERT, CINTIA napja.
NORBERT: német eredetű, jelentése: északi fény.
CINTIA:
görög
eredetű,
Cynthia a hellén hitvilágban Artemis, a vadászat istennőjének
állandó jelzője volt, arra utalva,
hogy Cynthus hegyén született.
VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. június 4.

Napos idő

Hőmérséklet:
max. 260C
min. 130C

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,6566
3,9713
1,4595

165,2384

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.

Minden tábor egy helyen!

Az újonnan létrejött internetes felület célja egy tábortípus (egynapos, bentlakásos, napközis) és korosztály
helyre gyűjteni minden olyan tábort, amelyet az szerint is felosztották a táborokat. Ezek alapján is lehet keországban a magyar gyermekek és felnőttek szá- resgélni a honlapon.
mára szerveznek.
A táborok feltöltése ingyenes, viszont lehetőség van rek-

„Azt szeretnénk, hogy olyan internetes felület legyen ez,
ahol a szülők könnyen megtalálhatják a gyermekük vagy
akár önmaguk számára a megfelelő táborozási lehetőséget”
– tudatta Csatlos Károly ötletgazda, a taborok.ro üzemeltetője. „Első körben a táborszervezőkhöz szeretnénk szólni,
felhívást intézni hozzájuk, hogy regisztráljanak a weboldalra, és töltsék fel táboraikat. A táborok feltöltése ingyenes
és egyszerű. Az adatlap az érdeklődők számára a legfontosabb információkat tartalmazza majd, melyet a táborszervezők a későbbiekben is módosíthatnak vagy
kiegészíthetnek.”
Egyelőre tizenegy táborkategóriát határoztak meg a
weboldalon: alkotó-, élmény-, hagyományőrző tábor,
nyelvi, családi vagy sporttábor, ifjúsági tábor, felnőtt-, vallási, speciális, illetve téli tábor kategóriákat. Ugyanakkor

lámra is az oldalon. Az érdekeltek három hirdetési csomag
közül választhatnak, amelyek hozzásegítik őket, hogy
minél többen lássák táborukat és minél többen értesüljenek
az új információkról a táborral kapcsolatosan. Csatlos Károly kiemelte: sajnos egyelőre kevés a sérült, beteg gyermekeknek szóló tábor Erdélyben, ezért azoknak ingyenes
reklámot biztosítanak, amennyiben felkerülnek a weboldalra, ezáltal is tudatosítva az emberekben, hogy minden
embertársunknak szüksége van az odafigyelésre.
A weboldalra két hét leforgása alatt több mint húsz tábor
került fel, reményeik szerint ez megsokszorozódik. Ehhez
azonban arra van szükség, hogy minél több táborszervező
regisztráljon a taborok.ro oldalra, és töltse fel az általa szervezett programot.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Iratkozás a kisérettségire

Pénteken elbúcsúznak iskolájuktól a nyolcadikosok. A végzősök ezen a héten június 8-áig iratkozhatnak be a kisérettségire, amely június 11-én a román nyelv és irodalomból
zajló vizsgával kezdődik. 13-án matematikából, 14-én
anyanyelvből adhatnak számot tudásukról a diákok. Az ideiglenes eredményeket június 19-én, az óvások utáni végső
eredményeket június 23-án teszik közzé. A vizsgáztatás
113 központban zajlik, melyeknek jegyzéke a Maros Megyei Tanfelügyelőség honlapján, jobb oldalon, az Evaluare
naţională – clasa a VIII-a címszó alatt található.

Jogi tanácsadás

Június 6-án, szerdán délután 4 órakor jogi tanácsadást tart
előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd szerkesztőségünk
marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az
ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

A Bolyai-pálya fénye

Lelkes bolyais diákok és öregdiákok úszással gyűjtenek
adományokat a Bolyai líceum sportpályája megvilágításának korszerűsítésére. A Swimathon nevű eseményre június 10-én, vasárnap reggel 9–11 óra között kerül sor a
Víkendtelepen. Szervezők: Bolyai Olimpia, Bolyai Collegium Alapítvány, Swimathon.ms. Bővebb tájékoztatás a
projektről a www.bolyaicollegium.com honlapon található.

Medve-tó Napok

A hét végén, június 8–10. között tartják Szovátán a 143
éves Medve-tó ünnepét. Szervezők: a szovátai önkormányzat és a Sóvidék Televízió. A sportpályán zajló rendezvénysorozatban
számos
gyermekprogram,
sportvetélkedő, néptáncelőadás, keresztény koncert és
könnyűzenei produkció is szerepel.

Kirándulás Csíkszeredába
és Csíkszentimrére

Az Erdélyi Magyar Baloldal június 23-án, szombaton Csíkszeredába és Csíkszentimrére (a csíki Büdösbe) szervez
kirándulást. A résztvevők meglátogatják a Nagy Imre-képtárat, majd a mofettákhoz is eljutnak. Érdeklődni a szervezőknél a marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám
alatti, I. emeleti székhelyen, illetve a 0744-928299-es telefonszámon lehet hétfőtől csütörtökig 9–11 óra között.

Műsorváltozás az Arielnél

Elmaradnak a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház június 7-ére, csütörtök délelőtt 9.30-ra és 11 órára
meghirdetett előadásai. A Fogadó a kíváncsi hörcsöghöz
című mesejáték ma, szerdán és pénteken délelőtt 9.30-tól
és 11 órától tekinthető meg az Ariel Színházban. Elmarad
továbbá a péntek délutánra meghirdetett, 4 éven aluli nézőknek szóló Állatkert című előadás is – tájékoztatott a
színház.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Előadás-sorozat
Nyárádszeredában, Disznajón és Dicsőszentmártonban

Sorsfordító nők az elmúlt 100 évben

Az RMDSZ Maros Megyei Nőszervezetének területi szervezetei az elkövetkező két hétben három
helyszínen (Nyárádszeredában, Disznajón és Dicsőszentmártonban), az RMDSZ Nőszervezet Erdély-szerte indított Sorsfordító nők az elmúlt 100
évben című programsorozatán belül beszélgetőesteket, kiállításokat szerveznek – tudatja közleményében a projekt szervezőcsapata.

E programsorozat keretében az RMDSZ nyárádszeredai
nőszervezete szeretettel meghív minden érdeklődőt a június
7-én, csütörtökön 18 órától kezdődő Női példaképek a kisközösségekben – Mindenki Hajni nénije című, Kiss Hajnal
magyartanárnő emlékére és tiszteletére szervezett emlékezésre és kiállításra. Az esemény helyszíne a nyárádszeredai
Bocskay István Elméleti Líceum díszterme, ahol kollegák,
volt diákok, barátok elevenítik fel a tanárnővel közös emlékeket.

RENDEZVÉNYEK

Rendkívüli énekes-hangszeres
hangverseny

Június 6-án, szerdán este 7 órakor a végzős diákoknak
ajánlott rendkívüli énekes-hangszeres hangversenyre
kerül sor a Kultúrpalota nagytermében a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes kara előadásában. Közreműködik Molnár Tünde orgonaművész és Iordache
Beatrice szoprán.

Szimfonikus koncert

Június 7-én, csütörtökön este 7 órakor szimfonikus
hangversenyre várják a Kultúrpalota nagytermébe a
klasszikus zene kedvelőit. Vezényel Yü-An Chang tajvani karmester, gordonkán játszik Ion Storojenko. A
hangversenyre a 33-as számú bérletek érvényesek.

Június 10-én, vasárnap délután 3 órától ugyanakkor az
RMDSZ Szászrégen kerületi nőszervezete Disznajóra vár
minden érdeklődőt Életút lélektől lélekig – Sorsfordító nő
a falu életében című, Csősz Irma nyugalmazott óvónő tiszteletére szervezett rendezvényére. Az esemény a disznajói
kultúrotthonban kezdődik, majd a falumúzeumban – melynek létrehozása szintén a nyugalmazott óvónőnek köszönhető – való látogatás követi.
A sorrendben harmadik rendezvényre június 14-én kerül
sor Dicsőszentmártonban, ez utóbbi eseményre még visszatérünk. Az említett rendezvények az RMDSZ Nőszervezet
Sorsfordító nők az elmúlt 100 évben című programsorozatának részei – e sorozat keretében azokat a nőket mutatják
be, akik az elmúlt 100 évben közösségük mozgatórugójaként hozzájárultak annak építéséhez, fejlődéséhez, gazdagításához az anyanyelvi oktatás, a kulturális élet vagy
különböző, közösségi tevékenységek szervezése által.
(Knb.)

Előadás az örmények vándorlásáról

Közel hétszáz éven át vándoroltak az örmények az Ararát völgyéből, amíg Erdélybe érkeztek. Útjuk során egyik
legfontosabb központjuk a galíciai Lemberg lett, vándorlásuk jelentős időszaka a Moldvából való kivándorlás.
Ezt a történelmi időszakot ismerteti Szász Ávéd Rózsa
június 6-án, szerdán 18 órakor kezdődő előadásán a
marosvásárhelyi, Bolyai téri unitárius egyházközség
Dersi János termében. A belépés ingyenes.

Deák Bill Gyula a Bunkerben

A magyar blueskirályként ismert Deák Bill Gyula koncertjére várják június 8-án, pénteken 20 órakor a Jazz &
Blues Clubhoz tartozó Bunker vendégeit. A legenda viszszatér című zenei eseményt a Generáció Party szervezi,
támogatók a Hangfoglaló Program és a Nemzeti Kulturális Alap.
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Romániában megkezdődött
a BRUA gázvezeték építése

A romániai gázszállítási rendszer üzemeltetője, a
Transgaz megkezdte a bolgár-román-magyar-osztrák (BRUA) gázfolyosó romániai szakaszának építését – közölte az energiaügyi minisztérium hétfőn.

A BRUA vezetéken keresztül juthat majd Magyarországra
a fekete-tengeri lelőhelyekről kitermelendő földgáz. A projekt
most kezdődött első, 2020-ig lezáruló szakaszában 479 kilométer vezetéket fektetnek le a dél-romániai Podişortól a bánsági Temesrékásig. A csaknem félmilliárd eurós beruházás
több mint harmadának (179, millió eurót) költségeit az Európai Unió fedezi.
Ion Sterian vezérigazgató szerint a Transgaz rendelkezik a
szükséges anyagi és műszaki feltételekkel, hogy a projekt romániai részét határidőre elkészítse. A gázfolyosó romániai
szakaszán a három új kompresszorállomás (Podişor, Jupa, Bibeşti) megépítését április 14-én kezdte meg a Transgaz.
Dănuţ Andruşca román energiaügyi miniszter közölte, a
projekt fontos, és nem lehet eltérni a külföldi partnerekkel
megszabott ütemtervtől.
A vertikális földgázfolyosó létrehozásáról 2016 szeptemberében Budapesten fogadtak el nyilatkozatot a közép- és délkelet-európai földgáz-összeköttetések megteremtését és az

energiabiztonság megerősítését célzó CESEC munkacsoport
miniszteri ülésén. Románia vállalta, hogy 2020-ra megteremti
évi 1,5 milliárd köbméternyi gáz – mindkét irányú – szállításának műszaki feltételeit a Giurgiu–Rusze román-bolgár kapcsolódási ponton, és évi 1,75 milliárd köbméternyi gázét a
román és magyar gázhálózatot összekötő Újpanád (Horia) –
Csanádpalota vezetéken.
A BRUA-folyosó új romániai vezetékét csak a projekt második, 2022-re elkészülő fázisában építenék tovább Temesrékástól az ötven kilométernyire lévő Arad megyei újpanádi
gázelosztó pontig. Ekkora tervezik azt is, hogy a magyarromán gázvezeték kapacitását kibővítik évi 4,4 milliárd köbméterre.
Romániában Szijjártó Péter februári bukaresti látogatása
után az ellenzéki médiumok és a jobbközép ellenzéki pártok
magyarellenes előítéletekre alapozva támadták a szociálliberális kormánykoalíciót, mivel a magyar külgazdasági és külügyminiszter bejelentéséből szereztek tudomást arról, hogy
magyar cégek nyerték meg a román-magyar gázvezeték kapacitáslekötési eljárását, és így – értelmezésük szerint – Magyarországra fog kerülni a kitermelésre váró fekete-tengeri
gáz jelentős része. (MTI)

Hatályba lépett a Nyugattal szembeni
ellenszankciókról rendelkező orosz törvény

Hatályba lépett hétfőn az az orosz törvény, amely
felhatalmazza az elnököt arra, hogy ellenszankciókkal sújthassa az Egyesült Államokat és más országokat, amelyek „barátságtalan” lépéseket tesznek
Moszkva ellen.

A parlament mindkét háza által elfogadott és a Vlagyimir
Putyin elnök által aláírt törvény a hivatalos online közlönyben
való megjelenése után emelkedett törvényerőre.
A törvény értelmében az orosz elnök a kormány kezdeményezésére büntetőintézkedéseket rendelhet el az Oroszországgal szemben „barátságtalan magatartást tanúsító” országok, a
közvetlenül vagy közvetve azok joghatósága alá tartozó szervezetek, ezen országok tisztségviselői és állampolgárai ellen.
A jogszabály lehetővé teszi a nemzetközi együttműködés leállítását vagy felfüggesztését meghatározott ágazatokban, a ter-

mékek és nyersanyagok importjának és exportjának betiltását,
az állami és helyi szintű közbeszerzési eljárásokból és privatizációból történő kizárást. A törvény emellett egyéb korlátozásokat is megenged „az elnök döntésével összhangban, hogy
lehetőség nyíljon az operatív reagálásra a változó helyzetben”.
A törvénytervezeten az első olvasat óta enyhítettek az orosz
képviselők, a lehetséges ellenintézkedések száma 16-ról 6-ra
csökkent, és kimaradt a szövegből a szankciókkal sújtható
ágazatok, áruk és szolgáltatások konkrét megnevezése is. Lemondtak a törvényhozók arról az eredeti elképzelésről is,
hogy büntetőintézkedéseket lehessen minden olyan cég ellen
tenni, amelyben külföldi tulajdonrész van. Az első változat
által keltett felháborodás nyomán az ellenintézkedések nem
terjednek ki létfontosságú árukra, egyebek között oroszországi
forrásból nem pótolható gyógyszerekre sem. (MTI)

Belgium csökkenti
az utcán járőröző katonák számát

A beszámoló szerint Jan Jambon belga belügyminiszter és
Steven Vandeput belga védelmi miniszter javaslatára elfogadott határozat lehetővé teszi, hogy a hadsereg folytassa a rendkívüli események alkalmával szükséges beavatkozásra való
felkészülését. A katonaság emellett komoly tartalékkapacitást
állomásoztat, amely szükség esetén – a rendőrséggel együtt –
azonnal bevethető – írta a lap.
Belgium a 2015 novemberében Párizsban hét helyszínen
elkövetett merényleteket követően hármas – „lehetséges és
valószínű” – terrorkészültségi fokozatot rendelt el, majd a
2016 márciusában Brüsszelben két helyszínen elkövetett támadásokat követően a legmagasabb, négyes – „súlyos és

azonnali” – fokozatúra emelték a terrorfenyegetettség szintjét
az ország egész területén. Belgium ekkor rendelte el 1800 katona állandó utcai járőrözését is.
A terrorfenyegetettségi szintet később hármas szintre minősítettek vissza, majd az év elején kettes szintre csökkentették. A járőröző katonák számát ezzel arányosan ugyancsak
mérsékelték. A terrorfenyegetéseket elemző belga központ
(OCAM) május végén közölte, hogy annak ellenére sem emelik az országos terrorkészültség szintjét, hogy egy 33 éves,
Benjamin Hermann nevű elítélt kétnapos eltávozása alatt
előbb rabtársával, majd két rendőrrel és egy civillel végzett
kedd délelőtt Liege-ben. A férfi többször is azt kiáltotta, hogy
„Allahu Akbar” (Allah hatalmas), mielőtt lelőtték.
A liege-i támadást, ahogy korábban a 2015 novemberében
Párizsban és a 2016 márciusában Brüsszelben elkövetett merényleteket is, az Iszlám Állam dzsihadista szervezet vállalta
magára. (MTI)

Prága önkormányzata szeretné kiszorítani a történelmi városközpontból a csupán olcsó sörre, szexre és duhaj szórakozásra vágyó külföldi látogatóit, ezért a városatyák
mérlegelik, hogy a központon kívül vigalmi negyedet vagy
utcákat hozzanak létre.
„Jó lenne, ha berlini példára több vonzó célpontot alakítanánk ki. A külföldi látogatók például a külvárosokban található,
mára
kiürült
ipari
létesítményekben
szórakozhatnának” – vélte Hana Marvanová, az ismert jogász és volt politikus a Lidové Noviny konzervatív napilap
hétfői kiadásában, amely részletesen foglalkozik a témával.
A Moldva-parti várost 2017-ben 7,5 millió turista kereste
fel – közülük 6,5 millió külföldi állampolgár –, akik 18 millió
vendégéjszakát töltöttek a hivatalos szálláshelyeken.
A külföldi látogatók között több százezer az olyan, aki Prágában csak az olcsó sörre, szexre és a zajos szórakozásra vágyik. Ezt többnyire a városközpontban keresik, ami egyre
inkább kiváltja a lakók és a más igényű turisták bírálatát.
Nagyon kedveltek például az úgynevezett sörbiciklik, amelyeken egyszerre 10-14 utas kerekezhet, miközben fogyasztásra egyhordónyi sör áll a rendelkezésükre.

Nagy gondot okoz például az is, hogy dán fiatalok tízezrei
néhány éve a téli iskolai szünetben látogatnak el Prágába.
Randalírozásaiknak most azzal próbálnak véget vetni, hogy
az érintett időszakban a dán rendőrség is kiküldi képviselőit
a cseh fővárosba.
Jan Wolf, a városi tanács illetékes képviselője szerint vigalmi negyeddé lehetne átalakítani a városi kiállítási parkot,
vagy az egykori vágóhídkomplexumot. Wolf szerint mind a
két hely megfelelne egy vigalmi negyed céljaira, mert a városközpontból jól elérhetőek, lakások nincsenek bennük, és
már most is működnek ott hasonló jellegű vendéglátóipari
egységek.
Ezt az ötletet ugyan sokan támogatják, de ellenzőinek a
száma sem kevés. A legfőbb érv, hogy mindkét helyen értékes
szecessziós épületek vannak, és nem biztos, hogy éppen azokban kellene engedélyezni a korlátlan szórakozást.
A probléma azután került újra az előtérbe, hogy a közelmúltban néhány hollandiai fiatal turista a belvárosban durván megvert két cseh pincért, mert arra figyelmeztették őket,
hogy a vendéglőben ne fogyasszanak a magukkal hozott alkoholból. (MTI)

A belga kormány tovább csökkenti az utcákon szolgálatot teljesítő katonák számát, július elejétől már
csak 550 katona járőrözik a belga nagyvárosokban
– közölte a La Libre Belgique című belga napilap
hétfőn.

Prága vigalmi negyed létrehozását mérlegeli

Ország – világ
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Személygépkocsi ütközött
kisbusszal

Kettőre emelkedett a csíkszentkirályi baleset halálos
áldozatainak száma. A roncsok közé szorult asszony
is életét vesztette – jelentették a Hargita megyei
rendőr-főkapitányság képviselői. Hétfőn délután
Csíkszentkirályon személygépkocsi ütközött egy kisbusszal, amelyben 20 személy utazott. Az ütközés
következtében a személygépkocsi sofőrje a helyszínen életét vesztette. A két áldozat férj és feleség volt.
A kisbusz 15 utasa kisebb sérüléseket szenvedett. A
baleset miatt aktiválták a vörös mentési tervet. A közlekedési rendőrök nyomozást indítottak a baleset
pontos körülményeinek kiderítésére. (Agerpres)

Tűz ütött ki egy temesvári kórház
udvarán

Nyolcvan személyt – a kórház 50 dolgozóját és 30 betegét – evakuáltak hétfőn a Temesvári Városi Kórház
fül-orr-gégészeti klinikájáról, miután az épület udvarán
tűz ütött ki. Senki sem sérült meg. A helyszínre 12 tűzoltó érkezett három vízzel és habbal működő gépjárműfecskendővel, illetve egy létraszerrel. A tüzet
szerencsére rövid időn belül sikerült eloltani, így nem
terjedt át a kórházépületre. A tűz a kórház udvaráról
indult, ahol egy elektromos kábelnél rövidzárlat állt
elő, ami miatt a kórház egyik oxigéntartályán repedés
keletkezett – tájékoztatott az ISU. (Mediafax)

Kilövik a medvéket – ha muszáj

Szükség esetén nem fog ódzkodni attól, hogy miniszteri rendeletet adjon ki a medvék kilövésére, mondta
Graţiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter hétfőn Ploieşti-en. Gavrilescu emlékeztetett, hogy az általa vezetett szaktárca honlapján megtalálható a
nagy testű ragadozókkal kapcsolatos közép- és
hosszú távú cselekvési terv, amely magában foglalja
a medveállomány felmérését, az állatok csipezését
és a lakosság kiképzését is. Graţiela Gavrilescu közölte, hivatalosan több mint 6500 medvét tartanak
számon Romániában, de egyes becslések szerint
számuk két-háromezerrel is több lehet. (Agerpres)

Sztrájkolnak
a nagyszebeni postások

Több mint 50 nagyszebeni postás szüntette be a
munkát hétfőn, és vonult ki az intézmény udvarára,
közölve, nem tűrik tovább, hogy nem vehetnek ki szabadságot, ráadásul a fizetésük is alacsony. Egy 30
éve dolgozó postás 1400 lejt visz haza. Vasile Helgiu
szakszervezeti vezető elmondta, hétfőn a város valamennyi postai dolgozója spontán sztrájkba kezdett.
A szakszervezeti vezető leszögezte: az emberek eltökéltek, mindaddig nem veszik fel újra a munkát,
amíg határozott ígéretet nem kapnak a helyzet rendezésére. (Mediafax)

Megőrizni a tekintélyt
(Folytatás az 1. oldalról)

magával. Szerepe van benne annak is, hogy az ismeretek
már kevésbé tanárfüggőnek látszanak, hiszen az interneten egy kattintással elérhetővé válnak. Elérhetővé, de
nem mindig helyesen érthetővé, elfogadhatóvá, és ennek
tisztázásában rejlik a jó pedagógus szerepe.
Hogyan sikerült egyeseknek az árral szemben is megőrizni a tekintélyt? – gondolok olyan óvónőkre, tanítónőkre, akiknél sorban állnak a szülők, mert biztosak
abban, hogy az eredmény nem marad el. Hogyan lehet
eleget tenni az oktatói, köznevelői pálya kihívásainak,
amikor az 1995 utáni Z, majd a 2009 után született alfa
nemzedékek tagjait kell oktatni, akik a digitális kor szülötteiként úgy kezelik a mobiltelefont, a táblagépet,
mintha csakis arra születtek volna. Képesek egyszerre
több dologgal foglalkozni, de a figyelmük rövid, izgágák, mozgékonyak, agresszívak, nem tudnak viselkedni,
az iskolában is azt hiszik, hogy otthon vannak. Tulajdonságaik közül néhány a mai túlhajszolt, elfoglalt szülőkben is megvan. És ott áll mindkét féllel szemben a
pedagógus szinte eszköztelenül, mert büntetni sem
jeggyel, sem testi fenyítéssel nem szabad. Ott áll tankönyvek nélkül, mint évszázadokkal ezelőtt, miközben
maximális teljesítményt várnak el diákjaitól. Fegyvere
a találékonyság, a türelem, a határozottság, az a képesség, hogy semmiből valami olyant teremtsen, ami megragadja a mobiltelefont simogató diákjai figyelmét, és
felemelik a fejüket. Fegyvere, ha sikerül diákokból és
szülőkből közösséget teremteni szórakoztató tevékenységek révén, amelyekben fontos szerep jut a párbeszédnek, ami egyre ritkább a gyermekek között. És
közösségformálás közben sikerül egy nagyobb közösségbe is betagolódni, amihez hozzátartozik múltunk és
a szülőföld ismerete, szeretete is, annak megértése, hogy
„azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk
benne”.
Vegyük észre és értékeljük a pedagógusok munkáját,
mert ha nem a legjobbak választják ezt a pályát, akkor
a jövőnk kerül a mainál is nagyobb veszélybe!
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Célközelben a marosvásárhelyi repülőtér átadása

Június végén indulhatnak a járatok

Az utóbbi két évben nem volt
olyan nagy közérdeklődésre
számot tartó téma, mint a
marosvásárhelyi Transilvania
repülőtér ügye. Amióta a kifutópálya minőségi hiányosságai miatt leállították a légi
utasforgalmat, a lakosság türelmetlenül várja, hogy újrainduljanak a járatok Európa
országaiba. Péter Ferenc megyei tanácselnök a legutóbbi
tanácsülést követően bejelentette, a munkálatok a végéhez közelednek, akár most
is le- és felszállhatnának a
gépek.

Mezey Sarolta

– Szó sincs arról, hogy halasztás
történne a repülőtér átadásánál, a
szerződésben szereplő határidőt
nem lépte túl a kivitelező, annak
ellenére, hogy számtalan előreláthatatlan munkát kellett elvégezni,
amit csak a terv módosításával lehetett kivitelezni. A munkálatok
több mint kilencven százalékát elvégezték. A kivitelezők és megrendelők elsősorban az utasok
biztonságát tartották szem előtt, hiszen nem máról holnapra építkeznek, hanem a következő ötven évre
– nyilatkozta Peti András, a Transilvania repülőtér igazgatója. La-

punknak elmondta, hogy a törvény
értelmében június 8-án a kivitelezőnek össze kell hívnia az átvevő
bizottságot. Ez a bizottság június
18-án ül össze, s ezzel megkezdődik a munkálatok átadása és átvétele. Ilyen komplex munkálat során
több tízezer dokumentum született
a terv megvalósítása és indokolt
esetben a terv módosítása során.
Ideális esetben a tesztelés egy nap,
ha a munkálatok minősége megfelel az előírásoknak és a szabványoknak. Ezt követően a Maros
Megyei Tanácsnak határozatot kell
elfogadnia, hogy a repülőteret
használatba adják az üzemeltető
önálló vállalkozás számára. Amikor az átadási-átvételi jegyzőkönyv megszületik, az ügykezelés
visszakerül a repülőtérhez, akkor
kerülhet sor a légügyi hatóság ellenőrzéseire. Kedvező esetben a
repülőtér megkapja a szükséges
engedélyeket. Ezeket az eljárásokat párhuzamosan készítették elő.
Nagyon fontos, hogy jól sikerüljenek a tesztek, megfeleljen a pálya
állóképessége, megfelelő legyen a
féktávolság, a biztonsági övezet. A
légügyi hatóság gépe június 18-án
teszteli a repülőtér leszállópályáját.
Abban az esetben, ha a biztonsági
és fényjelző rendszerek kellőképpen üzemelnek, megtörténik az átadás.

Június 25-én indul az antalyai járat
– Azt szeretnénk, ha a június
18–23. közötti héten lezárulna ez a
folyamat, hogy június 25-én indulhasson a törökországi, antalyai
járat, majd 26-án a dortmundi
Wizz Air-járat – fogalmazott Peti
András.
A WizzAir az első marosvásárhelyi járatát június 16-ára hirdette
meg. Annak érdekében tette ezt,
hogy ha sikerül beindítani a repülőteret, azonnal járatok legyenek. Ez
nem egy szokványos eljárás, de a jó
partnerség jegyében a WizzAir légitársaság bizalmat előlegezve meghirdette a marosvásárhelyi járatait.
Mindaddig amíg sor kerül a repülőtér átadására, a légitársaság tájékoztatja az utasait, s a megvásárolt
repülőjegyeket érvényesíteni lehet
egy másik repülőtérről, mégpedig
Kolozsvárról. Az ideutazást valószínűleg autóbuszokkal oldják meg.
Sztrájkba lépnek az alkalmazottak
A repülőtér alkalmazottainak
szakszervezete bejelentette a sztrájkot a munkaügyi felügyelőségnél,
amit remélhetőleg nem akkor robbantanak ki, amikor a járatokat beindítják. Ellenkező esetben a
sztrájk nagyon visszavetheti a repülőtér tevékenységét. Az igazgató
reményét fejezte ki, hogy a munkakonfliktus nem fogja megakadályozni a repülőtér újraindítását.

Megszüntetik a bűnvádi eljárást,
ha a gyanúsított kifizeti a kárt
és annak 50 százalékát

Első megkeresett házként elfogadta a szenátus kedden
azt
a
törvénytervezetet,
amely alapján megszüntetik
az adócsalással gyanúsított
személyek ellen indított bűnvádi eljárást, amennyiben az
érintett kifizeti az okozott
kárt és annak még 50 százalékát.

A tervezet a 2005/241-es-es
számú, az adócsalás megfékezését
célzó jogszabályt módosítja négy
pontban. A dokumentumot a szenátus 74 támogató és 33 ellenző szavazattal fogadta el. A tervezet
szerint a jogszabály 8. és 9. cikkelye szerint meghatározott adócsalás
esetén, amennyiben a gyanúsított
teljes egészében kifizeti a kárt és
annak még felét, illetve a büntetőkamatokat, megszüntetik az ellene
indított bűnvádi eljárást, erre pedig
egy alkalommal van lehetőség.
A 8. és 9. cikkely alapján adócsalásnak számít többek között az, ha
a gyanúsított elrejti a megadózandó
javakat vagy jövedelemforrást; a
könyvelésből vagy más hivatalos
okiratokból részlegesen vagy teljesen törli a megvalósított jövedelmet
vagy kereskedelmi tevékenységet;

Működésképtelenné vált
a PMP szenátusi frakciója

Működésképtelenné vált a
Népi Mozgalom Párt (PMP)
szenátusi frakciója, miután
Iustin Talpoş szenátor a felsőház hétfői plénumán bejelentette, hogy kilép a PMP-ből
és a Szociáldemokrata Párthoz csatlakozik.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Magyar kormánytámogatás infrastrukturális fejlesztésre

Kicserélték a Magyar Ház nyílászáróit

Nagy munkában találtuk Fehéregyházán Szabó Józsefet, a
Petőfi Sándor
Művelődési
Egyesület elnökét. A Magyar
Hár udvarán éppen egy ablakkeretet takarított nagy gonddal.

Mózes Edith

Kérdésünkre elmondta, hogy a
Petőfi Sándor Művelődési Egyesület a Bethlen Gábor Alapnál megpályázott a Petőfi Magyar Házra egy
infrastrukturális fejlesztésről szóló
pályázatot, és ennek nyomán
300.000 forint támogatásban részesítették az egyesületet.
– A pályázat arról szólt, hogy a
Magyar Ház nyílászáróit, ablakait,
külső ajtóit termopán ablakokra kell
cserélni, mert már nagyon megrongálódtak, a fát kikezdte a szú, illetve sok hőt veszítünk a fűtéskor a
rosszul záró ablakok miatt. Erre
kaptuk a 300 ezer forint támogatást
a magyar kormánytól a Bethlen
Gábor Alapon keresztül. Persze ez
az összeg nem volt elegendő, ezért
az egyesület vezetősége úgy döntött, hogy ha már ezzel foglalkozunk,
saját
forrásból
hozzápótoltunk, hogy az összes nyílászárót cseréljünk ki, és fejezzük
be ezt a munkálatot. Most éppen
ezen dolgozunk a kivitelező céggel”
– nyilatkozta Szabó József.

Kultúrára kevés jut?
Beszélgetésünket a múzeumkertben folytattuk. Az elnök elmondta,
hogy a Petőfi-emlékmúzeumnál is
keresik a lehetőséget a javításokra.
Szabó József szerint ez régi terv,
ugyanis a kiállítás is már 19 éves,
bár állandó kiállításnak készült,
anyagát cserélik. A látogatottság is
kisebb, nem sokan nézik meg többször ugyanazt a kiállítást.
– Erre volt is elképzelésünk a budapesti Petőfi Múzeummal, csak az
a gond, hogy addig nem érdemes
ezzel foglalkozni, amíg az épületet
nem tudjuk felújítani. Főleg a tetőszerkezet van nagyon rossz állapotban, gyakorlatilag a plafontól
felfele mindent ki kell cserélni.
Négy éve volt egy kísérlet erre, de
aztán valamilyen okból megtorpant.
Nemrég írtam a budapesti múzeum
jelenlegi vezetésének, már másnap
reagáltak is a levelemre, várjuk a
visszajelzéseket, lesz-e finanszírozási lehetőségük. Nagyon kellene,
mert a következő évben kerek évforduló is van, a fehéregyházi csata
170. évfordulója, és Kiskunfélegyházától kapott Petőfi-szobor is
húszéves lesz jövőre. Jó lenne, ha
addig sikerülne.
– Mekkora beruházás lenne?
– Most négy éve 7 millió forintnyi összeget számítottak ki magára
a felújításra, a kiállításról nem

tudok mit mondani. Sajnos itt mi kicsik vagyunk ahhoz, hogy az önkormányzat ilyen méretű befektetést
felvállaljon.
– A román államnál vagy a művelődési minisztériumnál nem tudnak pályázni?
– Ilyen irányú kiírást nem igazán
láttam, annak idején, amikor Kelemen Hunor volt a kulturális miniszter,
próbálkoztunk,
elég
bonyodalmasnak bizonyult.Végül is
biztonság szempontjából nagyon
sokat segítettek, mert akkor sikerült
bekamerázni a környéket, ahol igen
áldatlan állapotok uralkodtak addig,
és ez segített abban, hogy javuljon
a helyzet.
Pályázás szempontjából a múzeumnál másként kell eljárni, mint a
Petőfi-háznál, amely a Petőfi Művelődési Egyesület tulajdona. A múzeum az önkormányzaté, pályázatot
csak az önkormányzat készíthet.
Azt meg ők döntik el, hogy érdemes-e vagy nem. Annyit sikerült elérni, hogy talán beszerelik a
központi fűtést, mert bár télen nem
olyan nagy a múzeum látogatottsága, szilveszterkor például kéthárom busznyi ember jön
szilveszterezni, a múzeumban is
megfordulnak, és azért jó lenne állandó hőmérsékletet biztosítani. Teendő van elég, csak pénz nincs.
Kultúrára kevés jut.

Fotó: Nagy Tibor

a könyvelésben vagy más hivatalos
okiratokban fiktív költségeket tüntet fel; megrongálja vagy megsemmisíti a könyvelést, az elektronikus
díjszabásmérő vagy adóügyi felszereléseket vagy más, adatok tárolására alkalmas eszközöket; kettős
könyvelést vagy adattárolást folytat.
A szenátus által elfogadott törvénytervezet azt is előírja, hogy
amennyiben a vádlott a bírósági per
alatt, illetve az ítélethozataltól számított egy éven belül kifizeti teljes
egészében az okozott kárt és annak
még 50 százalékát az ezzel járó
büntetőkamatokkal, egyszeri alkalommal felfüggesztik a felügyeletre
vonatkozó büntetésletöltést. Ellenkező esetben azonban a felügyeleti
büntetés letöltendő börtönbüntetésre módosul. A tervezet hasonló
eljárást ír elő abban az esetben, ha
a vádlott ugyancsak a bírósági per
alatt, annak lejártától számítva
három éven belül kifizeti a kárt és
annak 50 százalékát.
Az ügyben a képviselőház a döntéshozó kamara. A törvénytervezetet Cătălin Rădulescu, a PSD
parlamenti képviselője kezdeményezte. (Mediafax)

Şerban Nicolae, a szociáldemokraták frakcióvezetője ezt követően
közölte, hogy a PSD-s szenátorok
aránya ezzel elérte a fele plusz
egyet (összesen 69-et), miután Iustin Talpoş és múlt héten Ion Ganea

is kilépett a Népi Mozgalom Pártból, és a PSD-hez csatlakozott.
Döntésük következtében működésképtelenné vált a PMP felsőházi
frakciója, mert tagjainak száma már
nem éri el a szükséges minimumot,
azaz a hetet.
A szenátus házszabálya értelmében frakciót csak minimum hét,
ugyanazon párthoz, nemzeti kisebbségi szervezethez vagy választási,
illetve politikai szövetséghez tartozó szenátor alakíthat. (Agerpres)
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Két fesztivál előtt itthon is
Hedda Gabler!

Színházi előadás a Jazz&Blues Clubban

Karinthy-kávéház

Henrik Ibsen HEDDA GABLER című drámáját Keresztes Attila rendezésében mutatta be a Tompa Miklós Társulat. A Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház sikerprodukciója a magyar színházi szakma rangos seregszemléjén, a Pécsi Országos Színházi Fesztivál (POSZT) versenyprogramjában
június 8-án, míg a Magyar Színházak XXX. Kisvárdai Fesztiválján június
28-án lesz megtekinthető.
Ezt megelőzően az itthoni közönség június 6-án, szerdán délután 5 órától a nagytermi stúdiótérben láthatja a HEDDA GABLER előadást.
A Kúnos László magyar fordítását felhasználó színrevitel szereplői:
Bartha László Zsolt, Varga Andrea, Kilyén Ilka, Kádár Noémi, Bíró József, Kádár L. Gellért és Biluska Annamária. Díszlettervező: Szőke Zsuzsi; jelmeztervező: Bianca Imelda Jeremias; zeneszerző: Boros Csaba;
rendező: Keresztes Attila.
„Keresztes Attila nagyszínpadi stúdiótérbe helyezett, óvatosan kísérletező előadásai (Tartuffe, Sirály, Macbeth, Hedda Gabler) a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház repertoárjának egyre markánsabb vonulatát
képviselik, a vásárhelyi közönség pedig, úgy tűnik, partnerré vált ezeknek
a szimbolikus színházi nyelven megszólaló, intenzív, egyedi látvány- és
hangzásvilágú előadásoknak a befogadásában. Keresztes Attila új Hedda
Gablere (a drámát először 2012-ben rendezte a Szegedi Kisszínházban)
rózsaszín dobozba zárt néma üvöltés. (...) A vásárhelyi Hedda Gabler nagyon jó előadás. Annyira jó, hogy még a szigorú Henrik Ibsenből is előcsal egy elismerő mosolyt” – idézzük György Andrea nemrég megjelent
kritikájának első és utolsó mondatait. (http://www.jatekter.ro/?p=26168)
Információk a színház honlapján: www.nemzetiszinhaz.ro és Facebookoldalán: www.facebook.com/tompamiklos.

Ismét színházi előadásnak ad otthont a marosvásárhelyi Jazz&Blues Club. A Sörház
utcai klubban június 7-én 19 órától Karinthy-kávéház címmel kerül sor a Karinthy
Frigyes irodalmi karikatúrái nyomán készült
rendhagyó előadásra.

Fontos év a gyülekezet számára

Amint azt a produkció ismertetőjében olvashatjuk,
a világ szinte minden táján egyre népszerűbbek a
kocsmaszínházi előadások, de az ritkán fordul elő,
hogy egy előadás kedvéért a színház változzon át kávéházzá, ahol friss feketét szolgálnak fel a közönségnek. Hogy miért kávéház? Mert Karinthy ott érezte
igazán elemében magát, mert ez volt az a helyszín,

Hittel, munkával Szentgericén

Varró-Bodoczi Barna lelkész
2013-ban került a szentgericei unitárius egyházközségbe.
A fiatal, kisgyerekes pap a
családjára is figyelt, de főként
a szükségben levő gyülekezete igényeit helyezte előtérbe az elmúlt öt év alatt.
Pályázott, engedélyekért kopogtatott, közösséget szervezett és erősített, míg tavalyra
kezdtek beérni az eredmények, idén pedig megtehették
egyik legnagyobb célkitűzésük első lépéseit, elkezdhették műemlék templomuk
javítását is. De a hálaadásról,
ünneplésről sem feledkeznek
meg.

Gligor Róbert László

A Bethlen Gábor Alap (BGA)
révén már az előző években pályázati támogatásokat nyertek a dokumentációk készítéséhez, 800 ezer
forintot kaptak a villanyhálózat felújítására, ugyanennyit a falak külső
részének és a támpilléreknek az
egyengetésére. 33.600 lejt költöttek
tervekre, 5 ezer lejt engedélyekre,
hogy idén elkezdhessék a templom
felújítását.
Idén újabb pályázatokat nyújtottak be a BGA-hoz: a 14. századi
műemlék templom felújítására 800
ezer forintot ítéltek meg számukra.
Erdélyben az unitáriusok a vallásszabadság törvényének kihirdetése
450. évfordulóját ünneplik – az
ennek kapcsán szervezendő helyi
ünnepségre 800 ezer forintot nyertek. Ennek keretében szeretnének
emléktáblát állítani a templom portikusában az 1568 óta itt szolgálló

lelkészeknek, valamint az 1900-ig
itt dolgozó unitárius iskolamestereknek (ekkor ugyanis a felekezeti
iskolát átadták a magyar államnak).
A táblaavatásra október elején kerülne sor.
Idén 110 ezer lej –
csak egy töredéke az egésznek
Tavaly 350 ezer forintot szereztek, hogy a templom körüli területet
telekeljék, ebből 15 ezer lejt a bekerítésre költöttek. Az idén folytatnák a kerítésépítést, erre most újabb
350 ezer forintot hívtak le. Ugyancsak tavaly nyújtottak be pályázatot
a Rómer Flóris terv keretében a
templom javítására, erre a célra 4
millió forintot ítéltek meg az egyházközségnek. A 450. évforduló
kapcsán a magyar kormány egy nagyobb keretösszeget biztosított a
Magyar Unitárius Egyháznak,
ebből egy összeget a templomok
felújítására, illetve a szükséges dokumentáció elkészítésére különítettek el, innen is kaptak 1,5 millió
forintot a szentgericeiek. Összesen
80 ezer lejnyi pályázati támogatást

szereztek a templomra, míg a javítási
munkálat idei része
110 ezer lejre rúg,
így 30 ezer lejt kell
önerőből felvállalniuk. Ezért a gyülekezet közgyűlése az
évi 100 lejes egyházfenntartói
járulék
mellett ugyanekkora
összeget szabott meg
minden felnőtt egyháztag számára. A
lelkész úgy véli: a templom elsősorban a gyülekezeté, nem az unitárius
egyházé, sem a magyar kormányé,
így a szentgericeieknek is hozzá
kell járulniuk a költségekhez. Kezdetben a hívek egy része kissé bizalmatlanul fogadta a döntést, de
ahogy elkezdődtek a munkálatok és
látszani kezdett az eredmény, kezdték befizetni a kirótt díjat. A valamivel több mint tucatnyi hívet
számláló ákosfalvi szórványgyülekezet is 900 lejjel járult hozzá a
költségekhez.
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Forrás: Facebook

ahol a Nyugat írói köre egykor élénk vitákat folytatott
egymással, de ahol általában kicsit játékosabban volt
jelen az irodalom, mint a hivatalos helyeken.
A stílusparódiák vagy irodalmi karikatúrák –
ahogy maga Karinthy nevezte írásait – az eredeti
művek mellett hallhatóak az előadásban: Kiss László
nagyszerű érzékkel, szellemesen és rendkívüli művészi alázattal idézi meg a színpadon a magyar irodalom közismert alkotóit.
A Kolcsár József által rendezett előadásban fellép
Kiss László, ügyelő: Veress Emőke, dramaturgiai
munkatárs: Nagy B. Sándor. A jegyek ára 15 lej, a belépő egy kávét is tartalmaz. (Knb.)

Homok, mész és hit
Volt egy bizonyos mennyiségű
homokuk, száz zsák oltott meszük
előkészítve a munkálatokra, az egyházközség erdejéből pedig kitermelték
a
tetőszerkezethez
szükséges fát, amiért köszönet jár
Sánta-Boros József és Paizs Ernő
gondnokoknak, továbbá Gál Árpádnak és Attilának. A felújítási munkálatokat rögtön húsvét után kezdte
el egy székelykeresztúri cég, első
lépésben kibontották a tetőszerkezetet, bizonyos szarvazati elemeket
és kötéseket kicseréltek, majd új
cseréppel fedték be a tetőzetet, elvégezték az eresz- és bádogosmunkát. Ezután levakolták a templom
belső falait, amelyekről évek óta le
volt verve a vakolat, hogy a tégla
megfelelően kiszáradjon. Jelenleg a
külső felújítás folyik: néhány éve a
támpilléreket már kijavították, most
vakolják le őket, illetve kicserélik a
tetejüket, továbbá a falak külsejét is
levakolják. Mivel a meszen kívül
semmilyen kötőanyagot nem használnak, a vakolatnak még száradnia
kell, később kap egy egyszeri fehér
meszelést a fal, és kijavítják a portikust is. Az idén ezzel nagyjából ki

is merítik a javításra előirányzott
költségvetést.
A holnap reménye
A kerítésépítés folytatásához ezután látnak hozzá, befejezik a déli
oldalt, majd a teljes telek körül. Remélhetőleg szeptemberig ezzel el is
készülnek. Tervben van egy új székely kapu építése is a parókia bejáratához, ám egyelőre ezzel még
várnak. Ha újabb pályázati támogatást kapnak, folytatják a templom
körüli beruházásokat, drénrendszert
alakítanak ki, kicserélik a padlózatot. A templomnak 17. századi festett kazettás famennyezete és 18.
századi szószékkoronája van, ezeknek a faelemeknak a javítása nagyon sok pénzbe kerülne, a
költségeket egyelőre nincs honnan
fedezni. A templom teljes felújítása
150 ezer euróba (717 ezer lejbe) kerülne.
„A Jóisten sem egy nap alatt teremtette a világot” – jegyzi meg a
lelkész, ezért ők is csak lépésről lépésre haladva, a pénz függvényében
dolgozhatnak. Hálásak a magyar
állam jószívű támogatásaiért, és reménykedve, de nem siettetve néznek a holnap elébe.
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Tervek, beruházások

Vállalkozni és adni tudni kell

Paizs Tibor vállalkozót, az udvarfalvi RMDSZ-szervezet elSzerkeszti: Bodolai Gyöngyi nökét a helybeli kisebb és
nagyobb rendezvények fő támogatójaként emlegetik: jótékonysági bál, kosaras bál,
március 15-i ünnepség, majális, néptánccsoport találkozó
belül elkezdődik a vár– sorolhatnánk fel néhányat
hegyi művelődési ház
az idei események közül,
felújítása, az udvarfalvi
amelynek főszponzora volt.
kultúrotthon mellé játÉrdeklődésemre a következőszótér készül a régiófejket válaszolja:

Szakembert keresnek az urbanisztikai osztályra

Nem szűkölködik tervekben
Marosszentanna község polgármesteri hivatala. A községhez tartozó négy falu –
Marosszentanna,
Udvarfalva, Várhegy és Bárdos –
közigazgatását ellátó hivatalban László Ildikó Tünde
alpolgármesterrel beszélgetünk.

A pedagógus végzettségű talpraesett, határozott önkormányzati
vezető sorolja az idei terveket: új
szárnnyal bővítik és teljes mértékben felújítják a községközpont általános iskoláját a helyi fejlesztési
országos program keretében.
1.215 méternyi új vezetékkel bővítik az ivóvízhálózatot, a szennyvízvezetéket pedig 5.250 méterrel.
Ez utóbbi beruházás összértéke
3.823.176 lej. Önerőből Szentannán két, Udvarfalván három, Várhegyen egy kilométernyi utat
aszfaltoznak, tíz kilométernyi járdát burkolnak műkővel a község
falvaiban, Bárdos kivételével, ahol
ezt az aszfaltút szélessége nem
teszi lehetővé. A Leader program

keretében a községközpontban
többrendeltetésű műfüves sportpálya épül, szomszédságában szabadtéri fitneszgépeket szerelnek
fel, „sportos” kikapcsolódási lehetőséget biztosítva a helybélieknek.
Megvásárolták a polgármesteri hivatal szomszédságában levő épületet, ahol hivatali helyiségeket
alakítanak ki, ott fog működni a
könyvtár, és megnő a hivatal körüli parkolóhelyek száma.
A község többi településén is
lesznek beruházások. Napokon

lesztési
program
keretében. Jövőre tornateremmel bővül az
udvarfalvi iskola, ahol
két összevont magyar
tannyelvű osztály működik (0–2., 1–3.), a negyedikesek
a
községközponti iskolába járnak. Pedagógusként és alpolgármesterként is jó
hírként közli, hogy az utóbbi időben 34 gyermekkel nőtt a diákok
száma.
Továbbra is keresik a referens
szakembert a polgármesteri hivatal urbanisztikai osztályára. A
helybeliek számára nagyon kényelmetlen, hogy minden kisebb
munka engedélyeztetésére a megyei tanácshoz kell fordulniuk,
ahol nem annyira elnézők, nem
veszik figyelembe a község lakóinak sajátos gondjait.

– Udvarfalvára nősültem, és hálás
vagyok, hogy a helyiek befogadtak,
megtaláltam a helyem a közösségen
belül, sőt a helyi RMDSZ-szervezet
elnökének is megválasztottak, ami
azt jelzi, hogy megbíznak bennem.
Úgy gondolom, ha nekem a Jóisten
megadott egy bizonyos jólétet,
akkor abból adni kell tudni tovább,
csak úgy egyszerűen, anélkül hogy
valakitől is elvárásaim lennének.
Hovatartozásomra büszke vagyok,
de tisztelem a más nemzethez tartozókat is, és arra törekszem, hogy tetteimmel ne sértsek meg senkit –
mondja a Szentkirályon levő műhely emeleti irodájában.

Beszélgetésünk során elmondja,
hogy munkásvállalkozónak tartja
magát, aki az 1990-es években Magyarországon tanulta az üvegesszakmát. 1995-ben indult a
Szabadság utcai helyiségekben, és
jelenleg a TiberiuGlas cég 30 alkalmazottat foglalkoztat, akiknek a
száma fokozatosan bővül. A korszerű gépekkel felszerelt Fűzfa
utcai műhelyekben termopán
nyílászárókba hőszigeltelt ablakszemeket készítenek elsősorban cégeknek, épületüvegezést, síküvegvágást és beillesztést is vállalnak
magánszemélyeknek is. A cégnek
van egy ága Udvarfalván is, ahol
műanyag nyílászárókat készítenek.

Gyermeknap az óvodában

Vidám zsivajban ünneplik a nai napközi otthon udvarán. A épületet, annak felszerelését bárgyermeknapot a korszerű szentan- 2015-ben elkészült emeletes új mely megyeközpontban levő napközi otthon is megirigyelhetné. A
játszóeszközök, a homokozó tele
van kifestett arcú vidám gyermekekkel, a hangszóróból szól a zene.
Cormoş Macrina óvónő elmondja,
hogy ősszel a község vezetősége
játékokkal, szalagfüggönnyel segítette az óvodát, és minden csoportnak számítógépe és fénymásolója
van.
A magyar csoport a teremben
rajzol, Mátyás Ibolya óvónő irányítja a munkájukat, váltótársa
Raffai Mónika. Az óvónő elmondja, hogy sokat dolgoznak, és
június 6-án a Mátyás-emlékév alkalmából ünnepi műsorral lépnek
fel.
Fotó: Bodolai Gyöngyi

A marosszentannai csoda

A községközpont legnagyobb
értéke, igazi gyöngyszeme a
13. század második felében
román stílusban épült templom, amely a 16. század közepén vált a gyülekezettel
együtt reformátussá.

Félköríves szentélyében és annak
diadalívén Észak-Olaszországban
tanult mester freskói, freskótöredékei maradtak fenn a reformáció idején rákerült vakolat alatt. A
szentélyzáródásban a kezét kitáró
névadót, a Szent Annát ábrázoló

freskó felső része épségben megőrződött. A gazdagon faragott díszes
szószékkorona 1773-ból való, az
egyik harangján az 1497-évszám olvasható. És sorolhatnánk tovább a
felemásan megőrződött freskóival is
csodálatos templom nevezetességeit, amely nagyobb hírverést érdemelne, és nagyobb tiszteletet a
községben, ahelyett hogy kívülről
látható rongálások nyomát viselné.
A templom rejtett kincseit 2005-re
nagy munkával, anyagi befektetéssel és összefogással tárták fel. A

község részéről jobban meg kellene
becsülni a templom előtti több mint
százéves fát, és érdekes látványosság a parókia udvarán levő öreg, de
folyton megfiatalodó szomorúfűz is.
Péter Júlia református lelkész
bevallása szerint csodának, kegyelemnek él meg minden egyes alkalmat, amikor felmegy a szószékre, és
ebben az évszázadok üzenetét hordozó templomban hirdeti az igét.
Nehéz, akadályokkal tűzdelt életutat járt be idáig, hiszen amikor
belső elhatározásból a teológiára
felvételizett, a 160 fiú között négy
lány volt összesen. Mivel a kolozsvári püspök csak 1986-ben engedte
szószékre az első hölgyet, a nagyváradi egyházkerületnél kezdte a
pályát, végzés után kántorként Aradon, majd két és fél évet a nagyperegi cseh gyülekezetben szolgált. A
csodálatos, vidám lelkű emberek
között a kötött szöveget csehül
mondta, az időseknek magyarul
prédikált, a gyermekeknek románul
tartotta a vallásórát. Hívei a cseh
énekeskönyv darabjait négy szólamban gyönyörűen énekelték.
Amikor a nők előtt is megnyílt az
erdélyi püspökség, a Marosvásárhelyen segédlelkészként, majd a küküllőpócsfalvi gyülekezetben töltött
nehéz évek után hívták meg Marosszentannára, ahol gyülekezete 735

Megfordult az elvándorlás

(Folytatás az 1. oldalról)
A két gyermekünk is ide jár, mert
jónak tartom ezt a tanintézményt, és
szeretnék példát mutatni a helybelieknek – mondja az igazgatónő.
Az iskolánkban jó a tantestület,
színvonalas oktatás folyik, ezt bizonyítja, hogy a hetedikes Baki Arnold
eljutott
a
földrajz
tantárgyverseny országos szakaszára. A szintén hetedikes Pop Alexandra matematikából jutott tovább

lelket számlál. Mivel
jól
gazdálkodtak
azzal, amit az egyház
vagyonából visszakaptak, a nehezen
fűthető kicsi parókia
helyett a hajdani egyházi
iskolából,
amelyben óvoda működött, és a visszaszolgáltatás után hét
évvel vehették birtokukba, egy korszerű,
kényelmes, szép papi
lakot rendeztek be,
úgy alakítva, hogy ha
családos utód követi
a lelkész asszonyt,
minden kényelem
biztosítva legyen számára.
Mivel a nagyváros
mellett kevésbé élnek
a hagyományok, a
templomot, ahova
már belépni is élmény, elsősorban az
idősek
látogatják.
Évente 5-13 között
van a konfirmálók
száma, és a pár évi egyensúly után
átlagosan 11 keresztelő és 13 temetés van évente. A nőszövetség szépen dolgozik, segítségükre mindig
számítani lehet.
Péter Júlia tiszteletes asszony
nagy hangsúlyt fektet a lelki gondo-

az országos szakaszra a falvak tantárgyversenyén.
Nagy hangsúlyt fektetnek a diákok környezetvédelmi nevelésére,
ebben vállal vezető szerepet a környezetvédők köre. Az iskolának
van tánccsoportja, és pedagóguskórus is működik.
Az idei évtől érdemösztöndíjjal
támogatják a jó eredményt elért diákok teljesítményét, akik a tanév
során kétszer 200 lejes juttatásban
részesülnek.

zásra, e téren mentálhigiénés és bibliodráma-vezetői képzettsége van.
Ezt utóbbiból új csoportot készül
indítani, mert a korábbi képzést sikeresnek és eredményesnek tartotta
– hangzott el többek között az elegáns, szép parókián folytatott beszélgetés során.

2018. június 5., kedd ____________________________________________________ SPORT_______________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Óvodások XI. sportolimpiája 2018

A PRO XXI Sport és Kulturális
Alapítvány a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatallal és a
Marosvásárhelyi
Rádióval
karöltve idén is megszervezte a gyermeknap alkalmából
az
óvodások
sportolimpiáját. Tizenegyedik alkalommal tartották
meg az országban egyedülálló rendezvényt a víkendtelepi
műfüves
kispályán,
szombaton. A verseny sportFotó: Czimbalmos Ferenc Attila
igazgatója Balló Enikő tanárnő volt.
közi óvodásai is, Schaffer Erzsébet Az olimpiát a Pro XXI Sport és

Czimbalmos Ferenc Attila

Hét marosvásárhelyi óvodából
mintegy 150 kisgyerek állt rajthoz
három sportágban: atlétikában,
labdarúgásban és kosárlabdában.
Közöttük ott voltak Méhecske nap-

Zsuzsánna óvónő vezetésével, aki
(különálló teljesítmény!) mind a tizenegy eddigi óvodásolimpián
részt vett.
A verseny az óvodások felvonulásával kezdődött, majd nagy taps
közepette megérkezett az óvodás
sportolimpia hivatalos zászlója is.

Eredményjelző

Kulturális Alapítvány elnöke, Cseh
Gábor, a rendezvény kezdeményezője nyitotta meg, aztán következtek a versenyszámok. Minden részt
vevő óvoda emlékoklevélben és
emlékplakettben részesült, ugyanakkor a nyertesek külön érmeket és
okleveleket is kaptak.

* 30 méter síkfutás, fiúk: 1. Preda Luca (Csodavilág napközi), 2. Belényesi Botond (Stefánia napközi), 3. Farkas Ábel (Stefánia napközi)
* 30 méter síkfutás, lányok: 1. Vass Mara Alexandra (Méhecske napközi), 2. Kászoni Tímea (3-as
napközi), 3. Szilágyi Maya (Csodavilág napközi)
* távolugrás helyből, fiúk: 1. Váradi Eduárd (Csodavilág napközi), 2. Tamba Alexandru (Csodavilág
napközi), 3. Farkas Ábel (Stefánia napközi)
* távolugrás helyből, lányok: 1. Székely Varga Dorottya (Református napközi), 2. Vass Mara Alexandra (Méhecske napközi), 3. Kászoni Tímea (3-as napközi)
* kislabda-dobás, fiúk: 1. Farkas Ábel (Stefánia napközi), 2. Preda Luca (Csodavilág napközi), 3.
Hajnal Géza (Méhecske napközi)
* kislabda-dobás, lányok: 1. Vass Mara Alexandra (Méhecske napközi), 2. Szabó Paula (Méhecske
napközi), 3. Bucur Ariana (Csodavilág napközi)
* kötélhúzás: 1. Csodavilág napközi, 2. Méhecske napközi, 3. 15-ös napközi
* 4x15 méteres staféta, fiúk: 1. Csodavilág napközi, 2. Stefánia napközi, 3. Méhecske napközi
* 4x15 méteres staféta, lányok: 1. Csodavilág napközi, 2. Református napközi, 3. Méhecske napközi
* labdarúgás: 1. Csodavilág napközi, 2. Méhecske napközi, 3. 15-ös napközi
* kosárlabda: 1. Méhecske napközi, 2. Csodavilág napközi, 3. 15-ös napközi

Összetett pontverseny

1. Csodavilág napközi (igazgató: Cozma Matei Ionuţ, óvónők: Molnár H. Réka, Cătană Angela,
Pop Dorina,Voivodă Claudia, Covrig Voichiţa, Bucur Nicoleta, Lupu Irina)
2. Méhecske napközi (óvodavezető: Palotaş Otilia, óvónők: Schaffer Erzsébet Zsuzsánna, Deutsch
Dézsmási Erika, Szövérfi Noémi, Udvarhelyi Margit, Bartus Réka)
3. Stefánia napközi (igazgató: Györfi Éva, óvónők: Kertész Katalin, Soós Ildikó, Weisz Réka, Bodó
Orsolya, Maior Anca, Vinţeler Roxana)

Az olaszok a gólokkal, a székelyek a kapufákkal

lyen végzett a C csoportban, így a csapatával mérkőzik. És – ha nem
Bálint Zsombor
negyeddöntőben ma este Nyugat- lesz annyi balszerencséje, mint PaVereséget szenvedett a selejtező Örményországgal, a Törökország- dánia ellen – talán az elődöntőbe
csoportkör utolsó fordulójában ban élő örmény kisebbség jutás nem elérhetetlen célkitűzés.
Székelyföld labdarúgó-válogatottja
Jegyzőkönyv
az észak-olasz Pó-síkság vidékét
Labdarúgó-CONIFA-világbajnokság: Padánia – Székelyföld
képviselő Padániától. Szerencsére
3-1 (3-0)
ez volt az a mérkőzés, amelynek a
London, Betfont Recreation Ground, Feltham.
végeredménye lényegesen nem
Gólszerzők: Rolandone (19.), Innocenti (27.), Nagy (45. –
változtatott a csapat helyzetén,
öngól), illetve Szőcs László (88.).
mert egy egész tornára való balszeSzékelyföld: Nagy – Kilyén, Benkő-Bíró, Csizmadia, Csiszér,
rencse kísérte Ilyés Róbert csapaMitra, Szőcs Loránd (46. Gazda), Györgyi (63. Fülöp Loránd),
tának a szereplését. Míg a
Fülöp István (50. Hodgyai), Kis (46. Szőcs László), Bajkó.
székelyek a kapufákkal jeleskedtek, az olaszok minden védelmi
hibát góllá váltottak, majd jó olasz
szokás szerint (noha ők nem OlaszEredményjelző
országot, csak annak egy régióját
A labdarúgó-CONIFA-világbajnokság csoportkörének harmaképviselik) rombolták a játékot, és
dik fordulójában a következő eredmények születtek:
húzták az időt.
* A csoport: Tamil Eelam – Kaszkádia 0-6, Barawa – Man-sziget
Fülöp István a 7. percben ezen a
2-0. A csoport végeredménye: 1. Barawa 6 pont, 2. Kaszkádia 6,
tornán már másodszorra találta el
3. Man-sziget 6, 4. Tamil Eelam 0.
szabadrúgásból a felső lécet, aztán
* B csoport: Abházia – Észak-Ciprus 2-2, Kárpátalja – Tibet
két újabb székely helyzet kimara5-1. A csoport végeredménye: 1. Kárpátalja 7 pont, 2. Észak-Cipdása után az első lehetőséget kirus 5, 3. Abházia 2, 4. Tibet 1.
használták a padániaiak. Később
* C csoport: Padánia – Székelyföld 3-1, Matabeleland – Tuvalu
egy eladott labdából növelték elő3-1. A csoport végeredménye: 1. Padánia 9 pont, 2. Székelyföld
nyüket, hogy a félidő utolsó percé6, 3. Matabeleland 3, 4. Tuvalu 0.
ben Nagy „bevédjen” egy szögletet
* D csoport: Japáni koreaiak – Pandzsáb 1-1, Nyugat-Örményis.
ország – Kabília 4-0. A csoport végeredménye: 1. Nyugat-ÖrA második félidőben Székelyményország 7 pont, 2. Pandzsáb 4, 3. Japáni koreaiak 3, 4.
föld uralta a meccset, büntetőhöz
Kabília 1.
is jutott az 52. percben, de Fülöp
István már nem lévén a pályán, ezt
Bajkó végezte el, és telibe találta
Párharcok a felsőházban és az alsóházban
ismét a keresztlécet. Végül, újabb
A
negyeddöntő
párosításai: Barawa – Észak-Ciprus, Padánia
helyzetek után, Szőcs Lászlónak
– Pandzsáb, Kárpátalja – Kaszkádia, Nyugat-Örményország –
sikerült szépítenie, amolyan igazi
Székelyföld (kedden romániai idő szerint 20 órától a Hayes Lane
teremlabdarúgóra valló megoldáspályán, Bromley-ban).
sal: átperdítette a kapus fölött,
A 9-16. helyekért: Man-sziget – Tibet, Tamil Eelam – Abházia,
majd az üres kapuba lőtte a labdát.
Matabeleland – Kabília, Japáni koreaiak – Tuvalu.
Ezzel Székelyföld a második he-
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Focioktatás Marosvásárhelyen!
Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja
az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed!
Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak.
Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.
Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro.
Kezdj el focizni még ma!

Roland Garros: Simona Halep
bejutott a negyeddöntőbe

Simona Halep bejutott a Párizsban zajló francia nyílt teniszbajnokság (Roland Garros) női egyes
versenyének negyeddöntőjébe, miután hétfőn 6:2, 6:1 arányban legyőzte a belga Elise Mertenst
(WTA-16.).
Az év második Grand Slam-tornáján elsőként kiemelt Halep mindössze 59 perc alatt leteniszezte a
pályáról 22 éves ellenfelét.
Az első játékot Mertens nyerte,
de Halep hamar fordított 3:1-re, ezt
követően a belga lány még nyert
egy game-et, de ezután csak Halep
akarata érvényesült, aki 36 perc
után 6:2-re lezárta az első játszmát.
A második szettben még egyértelműbb volt Halep fölénye, a
román játékos két nullás breaket is

produkálva 6:1-re hozta a szettet.
Halep egy ászt ütött és egy kettős
hibát vétett a mérkőzésen, és kiemelkedően jól adogatott (63%-ban
nyerte pontjait az első és 70%-ban
a második szervája után), 16 nyerő
mellé 13 ki nem kényszerített hibát
követett el. Mertens mérlege: egy
ász, négy kettős hiba, 13 nyerő és
22 ki nem kényszerített hiba.
Halep Madridban is csak három
megnyert játékot engedett Mertensnek, ott 6:0, 6:3-ra győzött.
Halep eddigi teljesítményéért
380.000 eurót és 430 WTA-pontot
kap. A következő fordulóban a
német Angelique Kerber (WTA12.) és a francia Caroline Garcia
(WTA-7.) közötti párharc győztesével játszik.

Buzărnescu a nyolcaddöntőben búcsúzott

Mihaela Buzărnescu a nyolcaddöntőben búcsúzott Párizsban, vasárnap 6:1, 6:4 arányban alulmaradt a tizenharmadik helyen kiemelt Madison Keysszel szemben (Egyesült Államok). A 30 éves Buzărnescu
(WTA – 33.) először jutott fel a Roland Garros főtáblájára, de a nyolcaddöntőben a világranglista 13. helyén álló amerikai játékos 65 perc
alatt viszonylag simán legyőzte.
Buzărnescu 6:1, 5:1-nél fordított, megnyert zsinórban három játékot,
de ez túl későnek bizonyult. A kitűnően adogató Keys uralta a mérkőzést, csak a második szett végén bizonytalanodott el kicsit, az ötödik
meccslabdát sikerült értékesítenie.
Keys 4 ászt, 17 nyerőt ütött és 17 ki nem kényszerített hibája volt,
míg Buzărnescu 5 kettős hibát és 14 nyerőt ütött és 27 ki nem kényszerített hibát vétett.
Buzărnescu teljesítményéért 222.000 eurót és 240 WTA-pontot kap,
és egy szenzációszámba menő győzelem is a nevéhez fűződik, miután
pénteken 6:3, 7-5-re verte a világranglista negyedik helyén álló Elina
Szvitolinát (Ukrajna). A román játékos, aki a tavaly az 541. helyről
kezdte az évet, és ezelőtt egy évvel a 377. helyen állt, idén döntős volt
Hobartban és Prágában, és elődöntőt játszott Strasbourgban.

Női kézilabda-Eb: Az első kalapba
kerültek a magyarok,
a másodikba a románok

A kiemelésnél az első kalapba
került a magyar női kézilabda-válogatott a november 29-én kezdődő
franciaországi Európa-bajnokság
sorsolása előtt.
Az európai szövetség (EHF) hétfői tájékoztatása
szerint az első kalapban még a
dánok, a norvégok
és a házigazda
franciák vannak,
ez a három válogatott megkapta a
végleges csoporthelyszínét is. Ezek
szerint a dánok az
A csoportban (Nantes), a franciák a
B-ben (Nancy), míg a norvégok a
D-ben (Brest) játszanak.

Így – kizárásos alapon – biztos a
helyük a magyaroknak is, akik a C
jelű négyesben Montbéliard-ban
szerepelnek majd.
Az is eldőlt,
hogy ebbe a csoportba kerültek a
harmadik kalapból
azok a hollandok,
akiket a selejtezősorozatban a magyarok
maguk
mögé utasítottak,
de csak nagy küzdelem árán, egymás elleni jobb
gólkülönbségüknek köszönhetően.
A csoportokat jövő kedden 12
órakor Párizsban sorsolják ki.

Kiemelés a sorsolás előtt

* 1. kalap: Norvégia, MAGYARORSZÁG, Franciaország, Dánia
* 2. kalap: ROMÁNIA, Spanyolország, Szerbia, Montenegró
* 3. kalap: Hollandia, Németország, Oroszország, Svédország
* 4. kalap: Csehország, Lengyelország, Horvátország, Szlovénia

Román siker az utolsó csoportmeccsen

Könnyedén legyőzte Románia Portugáliát a női kézilabda-Európabajnokság 4. számú selejtezőcsoportjában, vasárnap. A bodzai sportcsarnokban mintegy kétezres nézőközönség előtt 32-28-ra múlták felül
a luzitánokat. Buceschi volt a házigazda csapat legeredményesebb játékosa, 10 góllal. A csoport másik mérkőzésén az oroszok 26-25-re
nyertek Ausztria ellen, így övék lett a továbbjutást jelentő második hely.
Ausztria végzett a harmadik helyen, és az esélytelennek tekintett portugálok zárták a rangsort, akik valamennyi mérkőzésüket elvesztették.
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Gondolatok gyermeknap után

Lélekhez szóló emlékezés

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Hogy is van az a régi nóta: Szép
gyermekkor, jöjj vissza egy szóra…
Az idősebb nemzedék emlékezetében talán még visszacsengenek ezek a
dallamok, mert a gyermekkor mindig
szép, akkor is, ha ágyúk bömböltek, és
jegyre kaptuk a kenyeret.
Június elsején gyermekzsivajgástól
volt hangos a város, szinte megfiatalodtak az utcák, a terek, színes lufikat
lengető gyermekek és mosolygós felnőttek vidáman élték meg az ünnepi
rangra emelt gyermeknapot.
A Máltai Szeretetszolgálat tevékeny
önkéntesei mindig megtalálják a megfelelő utat, hogy ott nyújtsanak segítő
kezet, ahol szükség van erre. Ezért indultak el a kora reggeli járattal az
erdők ölén meghúzódó kis faluba, Marosjárába is, hogy ötleteikkel, anyagi
támogatásukkal, de főleg szeretetükkel tegyék felejthetetlenné ezt a napot
70 gyermek számára.
Palkó Ágoston római katolikus plébános – aki a máltai közösség lelki vezetője is –, úgy szervezte meg a
gyermeknapot, hogy ennek keretében
megemlékezzenek a 650 éve megválasztott Mátyás királyunkról. A felolvasott szentírási szöveg és az utána
következő műsorszámok az igazságosság erényét méltatták, mely legfőbb tulajdonsága volt Mátyás
királyunknak. Így játékosan és sok humorral a gyermekek lelkébe csepegtet-

ték a keresztény és a hazafias érzelmeket, és megértették az évszázados szállóigét, miszerint „meghalt Mátyás
király, oda az igazság”.
A máltai tagok nagy találékonysággal kapcsolódtak be ebbe a vidám, de
komoly értékeket közlő előadásba.
Tövissi Éva magyar szakos tanárnő
Mátyás király életét és történelmi jelentőségét ismertette, és a gyermekekkel közösen felolvasták Arany
Jánosnak a Mátyás anyja című balladáját. Rövid vidám jelenet következett
(Mátyás király meg az öregember),
melyet a hirtelen gyermekké vált lelkes önkéntesek adtak elő: Szász
Anikó, Brejan Mihaela, Princz Mária,
Öllerer Irén, Pollák Erzsébet és Tövissi Antal. Princz Mária jó humorral
adta elő az „Egyszer volt Budán kutyavásár” legendáját.
Ágoston atya és Tövissi Éva minden műsorszám után kérdéseket tettek
fel a gyerekeknek, volt, aki tudott és
volt, aki nem, de azok is nevettek, hiszen ez az ő napjuk volt, és a vidámság csak úgy cikázott a levegőben. A
jó hangulathoz hozzájárult a falu tanítója is, Csegezi László, aki egy régi
magyar nótát énekeltetett az iskolásokkal. A rajzverseny keretében a nagyobbak Mátyást, az igazságost
örökítették meg, a kisebbek csak kipingálták.
Minden tevékenységnek voltak dí-

jazottjai, a legjobbak, de nem maradt
egy gyermek sem ajándék nélkül, kifestős képek, színes ceruzák, csoki és
miegymás, mindez a máltaiak és jószívű adakozók részéről. És elhangzott
egy nagy jelentőségű ígéret is: aki öt
történelmi tárgyú könyvet októberig
elolvas, és annak tartalmát és mondanivalóját értelmesen kifejti, azok
közül 25 szerencsés részt vehet Szeben városának karácsonyi vásárán. Ez
a lelkesítő ajándék egy máltai tag
egyéni hozzájárulása abból a célból,
hogy egy kis falu kis emberkéi is betekinthessenek a nagyvilágba.
Ennyi örömteli izgalom után jólesett a finom ebéd, de még jobban a
gondoskodó szeretet, mely átölelte a
járai és a környékbeli gyerekeket.
Az ebéd után a játékok következtek,
amelyeket Ágoston atya olyan nagy
hévvel vezetett, hogy csak termete különböztette meg az ugrabugráló gyerekektől. Volt ott versenyfutás,
kötélhúzás és miegymás, amit az atya
találékonyan, nagy szeretettel gondolt
ki. Bár a gyermeknap ünnepi jellege
csak egy napra korlátozódott, a máltai
szeretetszolgálat fiataljai még egy
nappal megtoldották.
A Szent Erzsébet gyermekotthon
gondozottjait a máltai házban nagy
szeretettel fogadták, ahol szórakoztató, vidám játékokban vettek részt.
Azután kirándultak a Maros partjára,
ahol a jókedvű csevegésük egybemosódott a madarak csicsergésével. Természetesen itt sem maradt el az
ajándékozás és a finom ebéd sem.
A lelkes fiatalok: Papp Barna, Baranka Kati, Láposi Éva, Bog Levente.
A máltai lelkületre jellemző volt
egy elhangzott mondat: „Én annyi jót
és szépet kaptam gyermekkoromban,
hogy most én szeretnék adni valamit”.
A szeretetnek ez a megnyilvánulása,
mely jellemző volt az egész rendezvényre, arra ad reményt, hogy a „ma”
gyermekei évek múlva úgy fognak
nosztalgiázni, hogy „Szép gyermekkor, jöjj vissza egy szóra”.
Radványi Hajnal máltai tag

A Marosvásárhelyi Napok
rendezvénysorozata keretében
múlt vasárnap bensőséges és
felemelő irodalmi délelőttre
került sor a Bolyai téri unitárius templomban. A Helikon–
Kemény János Alapítvány
kérésére az egyházközség már
több alkalommal adott otthont
megemlékezéseink számára,
így történt ez most is.
Nagy László tiszteletes úr
lélekhez szóló igehirdetése és
imája után három művészünk
szavalta helikoni költők istenes
verseit: Kilyén Ilka, Csíki Hajnal és Györffy András vállalkozott erre a szép feladatra –
Bartalis János, Dsida Jenő, Áprily Lajos és Tompa László
legszebb istenkereső és Istenhez forduló költeményei közül
válogatva. Az egész templomot betöltő gyülekezet, hallgatóság,
közönség
az
istentisztelet után szívben-lélekben ráhangolódva fogadta
nagyjaink verseit, többek között Bartalis János Isten kezében, Dsida Jenő Egyszerű vers
a kegyelemről, Áprily Lajos
Pisztrángok kara vagy Tompa
László Magányos fenyő című
költeményeit. Igazi lelki feltöltődésben lehetett része ezen a
szép tavaszi délelőttön mindenkinek, aki az unitárius
templomba ellátogatott. Büszkén állapíthattuk meg, hogy

XVII. vándor bográcsgulyásfőző verseny Székelyvéckén

Június 2-án korán reggel elindultunk Székelyvécke felé. Nagyon
kedves gépkocsivezetőnk, Veress
Kálmán segített a csomagok elhelyezésénél és a nagyon sok idős felszállásánál, amit hálásan köszönünk. A helyszínre érkezve csodálatos látványban volt részünk, üde természet, idillikus falusi táj fogadott,
kialakításában nem kis része van
Székelyvécke polgármesterének.
A kijelölt területet a házigazda
nagyon szépen berendezte sátrakkal, asztalokkal, padokkal, sőt az
üstök helyét is megjelölték. A központi helyen a zenészek és a zsűri
kapott helyet. Kilenc órakor kezdődött az ünnepi megnyitó, Kopacz
Imola klinikai szakpszichológus,
főszervező köszöntötte a jelenlevőket. Elmondta, hogy a rendezvényt
hosszú készülődés előzte meg, és
nagy csapat támogatta munkájában.
Örömét fejezte ki, hogy együtt lehetünk, nemzetünk szokásait és ősi
hagyományait ápolhatjuk. Fekete
Pál polgármester házigazdaként
megtartotta üdvözlőbeszédét, mindenkinek kellemes napot és jó munkát kívánt.
Hajlák Attila István római katolikus plébános rövid áhítatot tartott,
síri csend fogadta a szívhez szóló
szavakat:
Jöjj el, Jézus,/ Légy vendégünk,/
Áldd meg, amit adtál nékünk,/
Adjad, Uram, hogy jólessék,/
Jézus neve dicsértessék.

A miatyánk zárta az áhítatot,
majd Kopacz Imola főszervező bemutatta a zsűritagokat, átnyújtotta a
nekik járó palástot és a jelvényt.
A nagyon szép palástok megtervezése őt dicséri, a kivitelezést
Szabó Mária, klubunk tanácsosa
vállalta. A zsűri tagjai: Kopacz
Imola, Szabó Ödön vállalkozó,
mesterszakács, Fekete Pál polgármester, házigazda, dr. Magyary
Előd városi tanácsos, Hajlák Attila
István római katolikus plébános.
A főszervező kérésére a zsűri tagjai letették az esküt:
Én…, fogadom, hogy a gulyásfőző versenyen legjobb tudásom
szerint és részrehajlás nélkül fogok
értékelni. Isten engem úgy segítsen!
Muzsikált Szilágyi Sándor
Dankó Pista-díjas nótaénekes,
Vidám Gyula hegedűs, énekelt
Miklós Szilvia. A bográcsfőnökök
bemutatkoztak, és kisorsolták a
bográcshelyeket, ezzel a 13 üstnél
elkezdődhetett a főzés.
A versenyzők között voltak:
Janka Ödön a Levanda Kft. csapatával, amely bekecsi gulyást, Dávid
Béla vezetésével a jeddi nyugdíjascsoport, amely hagyományos jeddi
gulyást, Golya Olga az Ügyes
Kezek Alapítvány csapatával,
amely retró csülkös babgulyást főzött, Szabó Mária a Marosvásárhelyi Magányosok Klubja csapatával
csipogógulyást, Kiss Ilona és csapata betyárgulyást, Kovács Erzsébet

a Barátság időscsoporttal székely
gulyást főzött véckei módra, a magyarzsákodi Balázs Sándor unitárius
lelkész
és
csapata
Magyarzsákodról vendégváró pityókatokányt, Barabási Erzsébet a
Szent Miklós-plébánia csapatával
székelygulyást, Vajda István a kövesdombi könyvtár Nagyinet csoportjával Ludas Matyi gulyást,
Bentayeb Ilona, a jeddi önkéntesszervezet csapatával fejtett babos
gulyást, Kaszács Erzsébet a Magányosok Klubjának csapatával „kalákagulyás pléhben” elnevezésű,
Gáll László szintén a Magányosok
Klubja csapatával Laci-gulyást,
Varga Irén a Magányosok Klubja
egy másik csapatával „ágrólszakadtgulyást” főzött.
A főzési idő lejárta után megkezdődött a zsűrizés, méghozzá zenés
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kísérettel, ezután következett a
közös ebéd, a szomszédolás és kóstolás.
A XVII. vándor bográcsgulyásfőző verseny fénypontja, a díjkiosztás következett. Első díjban, az
Aranyfakanál díjban Varga Irén és a
Magányosok Klubjának csoportja
részesült, II. helyezett Dávid Béla
és a jeddi nyugdíjascsoport lett, tagjai Ezüstfakanál díjban részesültek,
III. díjban Bronzfakanál díjjal Kovács Erzsébet és a székelyvéckei
Barátság idősek csoportja részesült.
Minden bográcsfőnök dicsérő oklevelet kapott, és a díjazottakkal
együtt Hajlák Attila plébános
könyvadományát, valamint Szabó
Annamária által készített emlékplakettet kaptak. A művészi kivitelezésű óriásméretű fakanalakat
Gothárd Lajos, klubunk tagja aján-
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milyen nagyszerű versmondóink vannak itt, Marosvásárhelyen,
hiszen
a
három
különböző egyéniségű művész
lenyűgözően, hitelesen adta
elő a költeményeket.
A Helikon–Kemény János
Alapítvány kuratóriuma köszönettel tartozik az élményért
a három közreműködő színművésznek és Szabó Hajnal Imolának, a templom kántorának,
aki a költemények között orgonajátékkal fokozta a meghitt
hangulatot. Kilyén Ilkának
pedig azért is, mert ő álmodta
és szervezte meg ezt a találkozót, ráadásul rövid ismertetővel emlékeztetett a négy költő
pályájára, munkásságára. Hiszen az alapítványnak éppen az
a célja, hogy ne merüljön feledésbe annak az 55 múlt századi
erdélyi írónak, költőnek az emléke, akiket báró Kemény
János nagy szeretettel látott
vendégül 1926 és 1944 között
a marosvécsi kastélyban, életre
híva és éltetve így a marosvécsi Helikon írói munkaközösségét.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal sokadik alkalommal
támogatta
a
Helikon–Kemény János Alapítvány rendezvényét, fogadják ezért hálás köszönetünket.
Az alapítvány kuratóriuma
nevében Kovács Emese

dékozta, a három szín kivitelezését
Szabó Annamária díszlettervező,
klubunk támogatója vállalta.
A támogatók népes csoportja nélkül nem valósulhatott volna meg
zökkenőmentesen a XVII. bográcsgulyásfőző verseny. A meghívókat
és okleveleket Kopacz Miklós, fáradhatatlan segítőnk szerkesztette.
A fénymásolást Veres Irén klubunk
tagja vállalta. Hálás köszönetünket
fejezzük ki a jeddi önkénteseknek a
sátrak biztosításáért.
A napot a Magányosok Klubjának műsora zárta: fellépett a menyecskekórus,
szavalt
Cseh
Juliánna, Szabó Mária, Berei
Árpád, énekelt Némety Ibolya,
Varga Irén az általa szerkesztett humoros dalt adta elő, majd következett a Bolondos falu című szatirikus
vidám jelenet Czerán Erzsébet és
Gálfi Margit előadásában. Kopacz
Imola főszervező átadta az okleveleket és az ajándékot a zsűritagoknak, a zenészeknek és Tóth Béla
rádióriporternek, aki fáradhatatlanul
követte az eseményeket.
Köszönjük Kopacz Imola főszervező önfeláldozó munkáját, és ezúttal
mondunk
köszönetet
mindazoknak, akik szervezőmunkájukkal támogatták és hozzájárultak
e nap sikeréhez. Bízzunk benne,
hogy Isten segítségével jövőre újra
együtt lehetünk egy áldásos csapatépítésben, a keresztényi szeretet
jegyében.
Czerán Erzsébet
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A VitaPlant Kft. biotermékei

Gyógytea, fűszerecet, nektár

A nyárádremetei VitaPlant
Kft. gyógyteák mellett fűszerecetet állít elő, alaptermékük
pedig a sütőtöknektár. Saját
recept alapján készített erdélyi biotermékeiket a magyar
kormány is díjazta.

Szer Pálosy Piroska

A Sapientia EMTE kertészeti és
dísznövény-kiállításán, május első
hétvégéjén beszélgettünk Bokor
Lászlóval, a cég ügyvezetőjével,
akit arra kértünk, ismertesse tevékenységüket, a természetes alapanyagokból készült termékskálájukat.
A cég tevékenysége ’99-ben indult gyógyteákkal. A gyógynövényeket Erdély szennyeződéstől
mentes területeiről gyűjtik be és a
nyárádremetei feldolgozóegységben a higiéniai szabályok és az
élelmiszer-biztonsági előírások betartásával válogatják szét
és dolgozzák fel, majd
csomagolják – mondta
elöljáróban. Termékskálájukat a különböző fűszernövényekkel
ízesített
fűszerecetekkel bővítették. Az alapot az almaecet
szolgáltatja, amelyet két
évig érlelnek természetes
körülmények között. Ezt
követően helyezik rá a
gyógyhatású fűszernövényeket – bazsalikom, zsálya, kömény, rozmaring,
koriander stb. –, és kéthárom hónapig együtt érlelik.
Sütőtököt négyhektáros
területen termesztenek Erdőszentgyörgyön. Gyógyhatásainak ismeretében
hét éve kezdtek el kísérletezni a feldolgozásával. A
tartósítószer nélkül előállított sütőtöknektárra 3–4
év jótállást vállalnak. Az
almalé-koncentrátummal

vegyített sütőtökpasztából készült
nektár rosttartalma 47%-os. Amint
az ügyvezető hangsúlyozta, a pónyikalma savtartalmánál fogva biztosított a tartósítószer nélküli
tartósítás, és cukor hozzáadása nélkül is kellemesen édes a rostos
nedű ízvilága. A nektár emésztési,
bőr-, szemfenék-, vastagbélproblémákra egyaránt jótékony hatással
van. A hűtőkamrában 10-12 tonna
sütőtökpasztát tárolnak, így a nektár előállításában nincs fennakadás
egyik termésbetakarítástól a következőig. A feldolgozási folyamat
során a magját is felhasználják,
gyógyszeripari terméket készítenek belőle. Amint az ügyvezető
hangsúlyozta, saját vetőmagot termesztettek ki, olyan fajtát, amely
a helyi éghajlati viszonyok közepette ellenálló. A sütőtök megtermelését követi a feldolgozása,
amelynek során pasztásítják, a
nektárkészítés receptjét pedig a fe-

lesége dolgozta ki.
A szakirodalom szerint a sütőtök
A-, B-komplex, C- és E-vitaminban, káliumban, magnéziumban,
mangánban, vasban, cinkben, foszforban, rézben, folsavban, karotinokban és antioxidánsokban
gazdag. Magas béta-karotin tartalmának köszönhetően rendkívül
népszerű, serkenti az immunrendszer működését, segíti az emésztést. A sütőtök élénknarancs színét
a karotinok adják. Csökkentik a
gyulladást, amely számos krónikus
betegséghez vezethet, mint a rák,
a szívbetegség, a 2-es típusú diabétesz és a köszvény. A béta-karotin megelőzi az érelmeszesedést,
az alfa-karotin pedig lassítja az
öregedést és megelőzi a daganatok
kialakulását és növekedését. Az
antioxidáns E-vitamin bizonyos
rákbetegségekkel szemben védő
hatású és az Alzheimer-kór kialakulásának kockázatát is csökkenti.

Nagygyűlés Bukarestben a jogállamiság
és a demokrácia védelmében

A jogállamiság, a polgári alapjogok és demokrácia védelmében hirdet nagygyűlést szombat estére a
kormány vezető erejét adó Szociáldemokrata Párt (PSD) – jelentette
be hétfőn Liviu Dragnea pártelnök.
A párt végrehajtó bizottsági ülése
után tartott sajtóértekezletén Dragnea kifejtette: a nagygyűlés a (választói) legitimitás nélküli, az
„államon élősködő”, a demokratikusan választott intézmények döntéseit „eltérítő” hatalmi szervek
visszaélései ellen irányul.
A szociálliberális koalíció az
utóbbi időben azt hangoztatja, hogy
a korrupcióellenes harc ürügyén
Romániát ügyészállammá tette a –
titkosszolgálatok és vádhatóságok
embereiből álló – „párhuzamos
állam”, amely zsarolással vásárolt
hamis feljelentésekre alapozva
küldi rács mögé vagy félemlíti meg
az akaratával szembeszegülő közéleti szereplőket.
A PSD elnöke elmondta: több
százezer résztvevőre számít, azokéra, akik szabad és demokratikus
országban akarnak élni, ahol senki

sem próbálja megfélemlíteni az
igazságszolgáltatást.
A szociáldemokraták már a korrupcióellenes ellenzéki tüntetések
tavaly januári kezdete óta tervezik
híveik utcára szólítását, bebizonyítandó, hogy nem vesztették el az
őket kormányra juttató többség támogatását. Áprilisban Dragnea még
a hagyományos család (a családot
egy férfi és egy nő házasságaként
meghatározó alkotmánymódosítás),
néhány hete pedig a jobboldali
Klaus Iohannis által lemondásra felszólított Viorica Dăncilă miniszterelnök támogatása érdekében akart
nagygyűlést szervezni.
A mostani témaválasztás azzal
függ össze, hogy időközben bebizonyosodott: a titkosszolgálat több titkos megállapodást kötött az
igazságszolgáltatás csúcsszerveivel,
a múlt héten pedig az alkotmánybíróság a baloldali kormánynak adott
igazat az elnökkel folytatott jogvitában, és arra kötelezte Iohannist,
hogy váltsa le a korrupcióellenes főügyészt.(MTI)

Összesen kétezer helyet különítenek el a következő tanévtől az
egyetemeken a vidéki végzős tanulók számára – közölte hétfőn
Suceaván Valentin Popa oktatási
miniszter. Az oktatástudományi világszervezet 19. kongresszusának
hivatalos megnyitóján a tárcavezető
rámutatott, a kormány – idén első
ízben – kétezer helyet különített el
olyan jelentkezők számára, akik vidéki iskolában folytatták líceumi tanulmányaikat.
„A
kétezer
elkülönített hely nem garancia arra,
hogy be is fogják fejezni egyetemi
tanulmányaikat, de legalább hozzáférésük lesz olyan szakterületeken
nyújtott képzésekhez, amelyekről
talán nem is mertek álmodni, mint
például az orvostan vagy a számítástechnika” – mondta Popa.
A miniszter rámutatott, tavaly
hozzávetőlegesen háromezer, vidéki iskolába járt tanuló fejezte be

líceumi tanulmányait, és 85-90%uk a továbbtanulást választotta.
A vidéken élők körében alacsonyabb a korai fejlesztésben részt
vevők aránya, és a városon élőkhöz
képest háromszor többen hagyják
ott idő előtt az iskolát. „Az országos
és nemzetközi szintfelmérőkön is
gyengébben szerepelnek, ugyanakkor kisebb arányban vesznek részt
a líceumi és egyetemi oktatásban”
– hangoztatta Valentin Popa.
Az oktatási miniszter beszámolt
egy tervéről is, amelyet állítása szerint már a következő tanévtől gyakorlatba
ültethetnek.
Ennek
lényege, hogy a városi iskolákban
tanító, jól képzett és jól teljesítő pedagógusok vidéki iskolákban is vállalhatnak majd órákat, jelentős
anyagi ellenszolgáltatás fejében. A
projektet európai uniós támogatásból finanszíroznák – tette hozzá
Popa. (Agerpres)

Kétezer egyetemi hely a vidéki diákoknak
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Kishuszár-versennyel erősít az idei Székely Vágta

valyi szabályzathoz, idén is megtérítik az utazási költségét minden lovasnak, 1000 lej értékben, aki sikeres állatorvosi vizsgát teljesít.
Az elő- és középfutamgyőztesek sem távoznak üres kézzel: az előfutam első helyezettje
1000 lejt, míg a középfutam legjobbja 2000
lejt kap. A Székely Vágta győztese 5000 lejben részesül, a második díjas 4000 lejt kap, a
harmadik helyezett 3000 lejjel lesz gazdagabb, és nem távozik üres kézzel a negyedik
helyezett sem, az ő díja 2000 lej.
A Góbé futam nevezési feltételei megegyeznek a Székely Vágtáéval, a ló származásában van csak eltérés, itt ugyanis nem kell
igazolni az állat eredetét. Az egyéb kivétel itt
Tavaly szigorított versenykiírással és -sza- is érvényes, az utazási költség, sikeres állatbályzattal zajlott a Székely Vágta, emellett
viszont a nyeremények összege is jelentősen
megnövekedett – ezek idén sem változnak.
Azon települések, amelyek ebben az évben is
lovast küldenének a Székely Vágta futamaira,
a jelentkezési lap kitöltésével, valamint a nevezési díj befizetésével tehetik meg ezt, a
megadott határidőig. A benevezés feltételei
nem változtak: bármely Kovászna, Hargita
vagy Maros megyei településnek jogában áll
benevezni egy csapatot. Minden csapat egy
lóból és három személyből áll, a lovas, a kísérő és és a csapatvezető alkotják a csapatot.
A Székely Vágta nevezési díja 1200 lej. A benevezett ló lehet bármilyen fajtájú és nemű,
5 éves (születési év: 2013) vagy idősebb,
amelynek állapota megfelel a szabályzatban
előírt állategészségügyi feltételeknek. Idén is
kivételt képeznek az ismeretlen származású
lovak, valamint az argentin póló póni, az
akhal teke, az angol telivér, verseny félvér
fajtájú vagy genetikalilag oda sorolható
lovak.
A Székely Vágta szervezői, hasonlóan a taElindult a jelentkezés a 2018-as Székely Vágtára. A szervezők, Sepsiszentgyörgy
önkormányzata,
Kovászna Megye Tanácsa és a Vadon
Egyesület olyan székely lovasok jelentkezését várják, akik bizonyítani
szeretnék, hogy nyeregbe termettek,
és szívesen megméretkeznének Székelyföld képviseletéért a budapesti
Nemzeti Vágtán. Idén négy futamban
lehet teljesíteni: lesz Székely Vágta,
Góbé futam, nemzetközi futam és újdonságként kishuszár-vágta is. Jelentkezési határidő: 2018. június 29.,
péntek 12 óra.
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orvosi vizsga esetén, 500 lej. Díjak: I. díj –
2500 lej, II. díj – 2000 lej, III. díj – 1500 lej.
Először lesz kishuszár-vágta
Már a tavaly volt indulója a Nemzeti Vágta
kishuszár-futamának, akkor a sepsiszentgyörgyi Kolumbán Örs képviselte a Székely
Vágta csapatát, valamint Sepsiszentgyörgyöt
a fiatalok vágtáján. Idén ez a képviselet is
verseny keretében dőlhet el. Itt a verseny
távja egy kör, tehát 600 m, és nincs nevezési
díj a futamra. Az utazási költség megterítése
a kishuszárt is megilleti: sikeres állatorvosi
vizsga esetén 500 lejben részesül.
A kishuszár-vágtára lehet jelentkezni bármilyen fajtájú és nemű, 4 éves (születési év:
2014) vagy idősebb lóval, maximális kis póni

méret 138 cm (patkóval). A versenyen induló
lovas 10 és 16 év közötti (2002. január 1. és
2008. december 31. között született) gyermek
lehet, indulásához szülői beleegyezési nyilatkozat szükséges. Díjak: I. díj – 2500 lej, II.
díj – 2000 lej, III. díj – 1500 lej.
Szabadtéri táncház
A Székely Vágta keretén belül, szombat
este, azaz július 14-én egy nagyszabású székelyföldi szabadtéri táncházra kerül sor, amelyen több település táncegyüttesei vesznek
részt, így képviselve Kovászna, Hargita és
Maros megyét. Muzsikál az Üsztürü zenekar,
Dezső Attila és barátai, valamint a Folker zenekar. A táncházat gyermekfoglalkozás és
gyermektáncház előzi meg, ahol a kisebbeké
a lesz a főszerep.
Pályázati kiírás
a Székely Vágta kísérőprogramjaira
A Vadon Egyesület pályázatot hirdet a
2018. évi Székely Vágtára szóló lovas- és
kulturális kísérőprogramok társfinanszírozására, engedéllyel rendelkező természetes személyek és törvényes keretek között létrejött
jogi személyek számára. Pályázni lehet lovassport, illetve hagyományőrzés tárgykörökben. A pályázati űrlap a Sepsiszentgyörgyi
Polgármesteri Hivatal 21-es irodájában
(1918. December 1. utca 2. szám, Sepsiszentgyörgy) igényelhető naponta 8-14 óráig, valamint letölthető a www.szekelyvagta.ro
honlapról.
A pályázat leadási határideje és helye:
2018. június 15., 12 óra, Sepsiszentgyörgy
Polgármesteri Hivatala, 21-es iroda. Bővebb
felvilágosítást a 0267-316 902-es vagy
zoltan.vnagy@sepsi.ro e-mail-címen nyújtanak. A pályázati űrlap letölthető a
www.szekelyvagta.ro honlapon.
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

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

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)
KERESKEDELMI CÉG ÁRUMOZGATÓT, SOFŐRT alkalmaz. Tel. 0744-707-550. (20160-I)

MAGÁNCÉG VÍZÓRA-LEOLVASÓT alkalmaz részmunkaidőre. Tel. 0265/250-618, 0744-572-875.
(20096)

A DUDA TRANS KFT. D kategóriás hajtásival rendelkező SOFŐRÖKET alkalmaz személyszállításra.
Tel. 0747-048-444. (20172-I)

FÉMKERÁMIA, VÁZ ÉS VÁZPROTÉZISEK készítésére alkalmas FOGTECHNIKUST keresünk. Tel.
0720-019-289, 10-14 óra között. (8677-I)
KFT. alkalmaz KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT. Tel. 0744-798-270. (8689-I)

ESKÜVŐIRUHA-SZALON kedves, kommunikatív ELADÓNŐT keres, azonnali kezdéssel. Feladata
az ügyfelek magas szintű kiszolgálása. Előnyt jelent magyar és román nyelvű kommunikáció, varrónői
készség. Fényképes önéletrajzokat várunk e-mailen: salon@szelena.ro, személyesen a Szeléna szalonba
(1918. December 1. út 124-126. szám) vagy hívjon minket a következő telefonszámon: 0752-309-086.
(sz.-I)
KÖZPONTI ZÓNÁBAN levő panzió TAKARÍTÓNŐT alkalmaz. Tel. 0744-624-976. (20182-I)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG 10 %-os kedvezménnyel vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lindab cserépből, cserépforgatást, külső és belső munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést, bontást is. Tel. 0747-634747. (8818-I)
A TRIPLAST KFT. SZEMÉLYZETET ALKALMAZ A TERMELÉSI OSZTÁLYÁRA. Az önéletrajzokat a cég székhelyén – Marosvásárhely, Dózsa György u. 197. szám – nyújthatják be vagy elküldhetik
a következő e-mail-címre: hr@triplast.ro. Érdeklődni a 0742-147-717-es telefonszámon. (62290-I)

A PC HOUSE B katergóriás jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT alkalmaz. Érdeklődni a 0265/313-888as telefonszámon vagy személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám alatt lehet. (sz.-I)

SOFŐRT és RAKTÁROST alkalmazunk B kategóriás hajtásival. Tel. 0728-169-805, 8-16 óra között.
(8812-I)
ALKALMAZUNK SZAKKÉPZETT, illetve SZAKKÉPZETLEN FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0773-316-377. (sz.-I)

A nyárádtői PSIHOSAN EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT személyzetet alkalmaz a következő állások
betöltésére: ORVOSI ASSZISZTENS, BETEGÁPOLÓ. Az önelétrajzokat benyújtani és állásinterjú:
2018. június 12-én Marosvásárhely, Sârguinţei utca 8/3. Psihosan kabinet, 15 órától. (sz.-I)

ALKALMAZUNK személyzetet panzióba: SZAKÁCSSEGÉDET (4 órára) és SZOBALÁNYT. Tel.
0757-439-083. (8885-I)
KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel, a
legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb gyógyírekkel
segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió
esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját.
Köszönetnyilvánítások: Corina Ákosfalváról köszöni Klara
asszonynak, hogy ismét együtt lehet férjével 3 évnyi távollét
után; András Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a
magánélete és üzlete; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével
megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött;
János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

Az EURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA nyilvános árverést tart egy
ÜZLETTÉR (ÉLELMISZERKIOSZK) KIADÁSÁRA 2018. június 25-én
10 órai kezdettel az intézmény székhelyén –
Dr. Victor Babeş utca 11. szám.
További információk a 0365/882-865-ös telefonszámon. (sz.-I)
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
NÉMET ÁGYBETÉTEK eladók a
Niki Park üzletben. Nyugdíjasoknak
20% kedvezmény. Tel. 0744-438594. (20084)

KEMÉNY TŰZIFA eladó: bükk, gyertyán,
csere. Tel. 0755-862-175. (8866)

KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0742866-258. (6887-I)

ket,

harmonikaajtókat,

termopán

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.

(8392)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-

lunk személyzettel. Tel. 0749-543-

104. (6018-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20037)

VÁLLALUNK

tetőjavítást,

cserép-

bádogosmunkát,

kerítés-

forgatást, új tető készítését Lindab
lemezből,

készítést és bármilyen javítást. Tel.
0732-240-895. (8764)

ALKALMAZUNK hegesztőket, laka-

tosokat. Tel. 0766-519-187. (20169)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.

ELADÓ tárcsás kasza (185 cm, 210 cm),

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.

(8886-I)

2-es váltóeke. Tel. 0745-404-666. (8890)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-356-303,
0722-396-107. (8318)

ELADÓK 2 hónapos malacok. Tel.

ELADÓ sírhely a marosszentgyörgyi
temetőben. Tel. 00-36-30-261-9911.
(mp.-I)

MINDENFÉLE

ELADÓ Renault Clio, 2004-es. Tel.
0745-526-445. (8806-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

0742-019-993. (8898-I)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (8841)

0755-825-502. (8458)
0748-020-050. (8893)

VÁLLALUNK építkezési munkát,
külső-belső javítást, gipszkartono-

zást, kisebb tetőjavítást 15 % kedvezménnyel.

(8892-I)

Tel.

0751-471-965.

MEGBÍZHATÓ asszonyt keresek

idős férfi felügyeletére. Tel.: 0745-

110-967. (-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Nem simogat kezed, nem
mosolyog
arcod.
Hiába
szólítunk, nem halljuk már
hangod. Egy jajszó, annyit
nem mondtál, csak elmentél a
halál hosszú útján. A szíved
már nem fáj, a miénk vérzik, a
fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik.
Fájó
szívvel
emlékezünk
június
5-én
KACSÓ
JUSZTINÁRA halálának első
évfordulóján. Emlékét őrzik
gyermekei
családjukkal
együtt, testvére és Karcsi
bácsi. (mp.-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
június
5-én
KERESTELY
FERENCRE
halálának
6.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, pihenése csendes!
Felesége, Klára, leánya, Edit,
veje, Csaba, unokái: Dorottya
és Botond. (8895)

Örök álom zárja le a szemed,
Megpihenni térő két dolgos
kezed.
Ha egy könnycsepp gördül le
arcunkon,
Azért van, mert szeretünk,
mert hiányzol nagyon.
Bennünk él arcod, végtelen
szereteted,
Amit tőlünk soha senki el nem
vehet, drága, szerető fiú, férj,
apa, nagyapa, testvér, ILLYÉS
ZOLTÁN ANDRÁS. (-)

Elcsitult a szív, mely értünk
dobogott,
pihen a kéz, mely értünk
dolgozott.
Számunkra te sosem leszel
halott,
örökké élni fogsz, mint a
csillagok.
Emlékezünk
id.
BALLA
MARGITRA halálának 10.
évfordulóján. Leányai, unokái,
dédunokái, veje. (8903-I)

ELHALÁLOZÁS
Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. Búcsúztam volna
tőletek, de erőm nem engedett,
így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek. Isten akaratában
megnyugodva és az örök élet reményével tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós,
nagymama, testvér, rokon, szomszéd és barát, a szentháromsági
születésű
ZÖLD (ÚJFALVI) KATALIN
életének 74. évében hosszú
szenvedés után visszaadta lelkét
a Teremtőjének. Temetésére
2018. június 5-én kerül sor 15
órakor a marosvásárhelyi református temetőben.
A gyászoló család. (8861-I)
Szomorú szívvel búcsúzunk
ILLYÉS REBEKA
nyugdíjas tanítónőtől,
aki életének 91. évében május
31-én csendesen megpihent. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (v.-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett, jó feleség, édesanya,
nagymama, testvér, anyós, anyatárs,
SZÁSZ ERZSÉBET
szül. SÁROSI ERZSÉBET
június 3-án életének 72. évében
megpihent. Temetése június 5én, kedden 13 órakor lesz a marosvásárhelyi
remeteszegi
temetőben.
A gyászoló család. (8880-I)

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága jó férj,
édesapa, nagyapa, após, testvér,
nagybácsi, sógor, jó rokon és
szomszéd, a nagyteremi születésű
DOMA JÁNOS
volt autóbuszvezető
82 éves korában, házasságának
54. évében türelemmel viselt
szenvedés után eltávozott az
élők sorából. Felejthetetlen halottunk temetése 2018. június 6án, szerdán 14 órakor lesz a
meggyesfalvi temetőben, református szertartás szerint. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (8904-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédmama, testvér, rokon
és szomszéd, a nagyernyei
özv. NEMES ROZÁLIA
szül. Csiszér
életének 85. évében elhunyt. Temetése 2018. június 6-án du. 3
órakor lesz a nagyernyei ravatalozóból, református szertartás
szerint.
Gyászoló szerettei. (8905-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket fejezzük
ki és mélyen együttérzünk
Fazakas
Magdolnával
és
családjával
szeretett
ÉDESAPJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. Prof. dr.
Kikeli Pál és a Procardia
munkaközössége. (20195-I)
Őszinte részvétünket fejezzük
ki és együttérzünk kollégánkkal, Janó Brigitte Tündével
és családjával ÉDESANYJA
elvesztése
miatt
érzett
fájdalmában.
A
Metalul
Szövetkezet munkaközössége.
(20194-I)
Őszinte részvétünket fejezzük
ki Kósa Szilárdnak ÉDESAPJA
elvesztése
alkalmából.
Az
Elektromaros Líceum XII. E
osztálya és osztályfőnökei.
(8883)
Őszinte részvétünket fejezzük
ki és együttérzünk a gyászoló
családdal
GÁBOR
ANNA
MARGIT
elhunyta
miatti
fájdalmában.
Jutka,
Berci,
Magdi és Laci. (-I)
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A szállító neve és címe
TRANSERVICE
Călăraşilor (Kossuth) u.
52. sz., tel.: 0265/216-242

ROYAL GTS.
Ştefan cel Mare u. 23. sz.,
0265/269-308,
0731-89-89-89,
Hu: 0036-30-60-53-753
INTER TOURS
Rózsák tere 61.
(bejárat a Petőfi térről),
tel. 0265/264-011,
0733-013-166

Útirány
Marosvásárhely –
Budapest

Indulás

Visszatérés

Marosvásárhely –
Szalonta – Gyula –
Békéscsaba –
Szeged – Kistelek –
Kecskemét

Irányár

Hétfő 18.30 ó., kedd 18.30 ó.*,
szerda 8 ó., csütörtök 18.30 ó.,
péntek 8 ó.,
vasárnap 8 ó., a Voiajor
távolsági buszállomástól
(Dózsa György utca)

Kedd 18.30 ó.,
szerda 18.30 ó.*,
csütörtök 18.30 ó.,
péntek 18.30 ó., szombat 8 ó,
vasárnap 18.30 ó, Népliget,
Volán buszállomás

Mindennap,
Voiajor autóbuszállomás, 18 ó.

Mindennap Budapestről,
a Népligetből 15.30-kor,
a 30-as peronról

Egy út 100 lej,
menet–jövet 180 lej,
nyugdíjasoknak és diákoknak
170 lej.

Hétfő és péntek 17 ó.
Kecskemét,
távolsági buszállomás; 19 ó.
Szeged, Mars téri buszállomás

Budapesti járatok 100 lejtől.
Szegedi és kecskeméti járatok:
menet-jövet 200 lej.
10% kedvezmény nyugdíjasoknak,
egyetemistáknak, tanulóknak.
50% kedvezmény 10 éven aluli
gyermekeknek.
Minden 6. út ingyenes.

* Időszakos járat
(újraindul június 15-től)

Marosvásárhely –
Budapest
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Hétfő és péntek 7 ó.
a Nemzeti Színház mögötti
parkolóból

Előnyös árak

* Időszakos járat

Közlemény

Marosvásárhely az első romániai város,
amely memorandumot írt alá
a dél-koreai HWPL-szervezettel
Memorandumot írt alá

Bukarestben Dorin Florea
polgármester és Lee ManHee, a Heavenly Culture,
World Peace, Restoration
of Light-HWPL dél-koreai szervezet elnöke. Ez a
civil szervezet világviszonylatban a legnagyobbnak
és
legjelentősebbnek számít,
világszerte több mint 300
fiókszervezete van.
A memorandum aláírására azt követően került
sor, hogy a Dél-koreai
Köztársaság Marosvásárhelynek a Béke Kulturális
Városa címet adományozta. A memorandum a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a HWPL által közösen folytatott projektek megpecsételése. A projektek egy részének célja
a tapasztalatcsere művelődési és az egyetemi oktatás terén, továbbá oktatási, művelődési intézmények és
kompetens szervek együttműködését szavatolja.
A memorandumot meghatározatlan időre írták alá azzal, hogy az aláírók közös projektjeiket szociális területen is kiterjesztik az elkövetkezőkben. „Több módozat van arra, hogy valaki beírja nevét a történelembe:
emlékek, örömszerző események, néha tragédiák, amelyek személyeket vagy nemzeteket érintenek. Ezek mind
a lelkiismeretre hatnak, és jövőbeni opciókat körvonalaznak, hiszen a művelődés, a kultúra, a civilizáció és
a letűnt idők dicsőségének tiszteletéből fakadnak. Ez mindenkire érvényes. A legszebb dolog úgy maradni
meg a történelemben, hogy cselekedeteddel magasabb színvonalra emeled a bölcsességet, amikor arra törekszel, hogy megértsd egy ország lakosságát. A történelem mindig azok nevét írja fel, akik a nehézségek ellenére harcoltak, kitartóan dolgoztak az eredmény érdekében. Az ilyen személyiségek mindig kitűnnek, azokkal
ellentétben, akik semmit sem valósítottak meg” – mondta dr. Dorin Florea.
Dorin Florea polgármestert a HWPL-szervezet a béke nagykövetének nevezte, míg a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal két példányt kapott a The True Story of Heavenly Culture, World Peace, Restoration
of Light: Peace and Cessation of War című könyvből. Az egyiket a Maros Megyei Könyvtárnak adják át, a
másik a polgármesteri hivatalban marad, ahol kiállítják.
A dél-koreai Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light szervezet a művészetek, a kultúra, a
vallás terén és a közpolitikában a békekezdeményezéseket támogatja. A HWPL közvetítésével történelmi jelentőségű békeegyezményeket írtak alá
különböző felekezetek és etnikai konfliktusban
álló nemzetiségek.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a
dél-koreai szervezet által aláírt memorandumot
Bukarestben az egyik legnagyobb békekonferencián írták alá, ahol Lee Man-Hee elnök volt európai államfőkkel és a világ kontinenseinek fontos
politikai vezetőivel találkozott. Lee Man-Hee a
világ több államfőjével, miniszterelnökével és fontos művelődési személyiségével továbbra is fontos
projekteken dolgozik.
A polgármesteri hivatal
köz-, bel- és külkapcsolati osztálya

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625

• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

Szünetel
az ivóvíz-szolgáltatás

Az Aquaserv Rt. értesíti a fogyasztókat, hogy az ivóvízhálózat karbantartási munkálatai miatt június 6-án 23 órától kb. 7-én éjjel 1 óráig
szünetel a vízszolgáltatás az alábbi övezetekben:
– Marosvásárhelyen – Transilvania utca, Piatra Corbului, Ani-Co
Trade, Praktiker, Auchan City, Business Hotel, Sandoria Hotel, Dedeman, Gedeon Richter, OMV Petrom, Rompetrol, Sapientia Egyetem;
– Koronkában.
Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a szolgáltatás újraindításakor
a vezetékeken található lerakódások miatt rövid ideig zavaros lehet a
csapból folyó víz. Mindaddig, míg az ivóvíz megtisztul, javasoljuk,
hogy kizárólag háztartási célokra használják. Elnézést kérünk az okozott kellemetlenségért és köszönjük a fogyasztók megértését.
A marosvásárhelyi Aquaserv Rt.
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VIRGINIA ZEANI NEMZETKÖZI OPERAFESZTIVÁL
Marosvásárhely, június 18–24.

A Népújság

hirdetési irodájában
felveszünk

APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári

SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI

JELENBE.

Gépjárművezető vagy, de még nem találtad
meg a helyed?
Csatlakozz Európa egyik legnagyobb
fuvarozóvállalatához kamionsofőrként!

Rád van szükségünk, amennyiben:
• betöltötted a 21. életévedet
• van C+E kategóriás jogosítványod, gépjárművezetői igazolványod
és digitális gépjárművezetői kártyád
• szeretnél egy dinamikusan fejlődő, tőzsdén jegyzett, megbízható
vállalatnál elhelyezkedni
Amit pedig mi kínálunk neked:
• Európa egyik legfiatalabb, legkorszerűbb flottáját, jól felszerelt,
kényelmes kamionokkal, az egész EU-t lefedő szervizháttérrel
• stabilitást, biztonságot adó munkahelyet: kiszámítható jövedelem,
fix napidíjas rendszer az alapbéren felül, mely tovább növelhető
gazdaságos fogyasztás esetén
• kezdőknek betanulási lehetőséget, folyamatos képzéseket
• céges buszjáratot Csíkszereda és Budapest között
Legyél akár tapasztalt sofőr, akár kezdő, mi számítunk rád!
Jelentkezz a 0757-062-600 vagy a 0266/312-071 telefonszámon,
vagy az angajarisoferi@waberers.com e-mail-címen.

KÖZLEMÉNY

A lakossági riasztórendszer tesztelési gyakorlata

Mivel tájékoztatni kell a lakosságot a speciális akusztikus riasztási jelzések ismeretének fontosságáról és közös keretrendszert kell kidolgozni a lakossági (nyilvános) riasztórendszer ellenőrzésére, a
katasztrófavédelmi felügyelőség havonta tesztelési gyakorlatoknak veti alá a települések riasztórendszereit,
minden hónap első szerdai munkanapján.
Eszerint 2018. június 6-án délelőtt 10 és 11 óra között Marosvásárhelyen
TESZTELIK A LAKOSSÁGI RIASZTÓRENDSZERT.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a fent említett időintervallumban egyidejűleg működésbe hozzák Marosvásárhely megyei jogú város központi riasztórendszerét, valamint a település vállalkozásainak szirénáit,
és bevezetik az egyik akusztikus riasztási jelzést.
AKUSZTIKUS RIASZTÁSI JELZÉSEK:

Polgárvédelmi
helyzetek (Jelzés)

Légiriadó-előzetes
Légiriadó
Katasztrófariadó
A riadó befejezése

Időtartam

3, egyenként 32 másodperces hangjelzés (impulzus), 12 másodperces
szünetekkel
15, egyenként 4 másodperces hangjelzés (impulzus), 4 másodperces
szünetekkel
5, egyenként 16 másodperces hangjelzés (impulzus), 10 másodperces
szünetekkel

Jelentése

A lakosság előzetes riasztása egy légitámadás bekövetkeztének lehetőségéről a város (létesítmény) területén
A lakosság riasztása egy légitámadás bekövetkeztének azonnali veszélyéről a város (létesítmény) területén
A lakosság tájékoztatása egy elkerülhetetlen természeti, technológiai vagy biológiai katasztrófa
bekövetkeztéről vagy ennek veszélyéről

2 percig tartó folytonos, egyenlő A lakosság tájékoztatása a veszély elmúltáról és
hangerejű jelzés
a tevékenységek folytatásának lehetőségéről
Dr. Dorin Florea polgármester

