
Forgatókönyv vagy agyrém?
Nemrég írtunk arról, hogy a nagy egyesülés századik évfordu-

lójára készülve a „szolgálatos hazafiak” mellett a román sajtó
egy részét is rettenetesen foglalkoztatja a kérdés: mi a csodának
akarnak a székelyek autonómiát? Az elmúlt hetekben meg is kér-
deztek néhány székelyt, akik világosan elmondták a véleményü-
ket. 

Nos, a „sajtóetika” nevében ezúttal románoknak tették fel a
kérdést. Ám nem találomra választották ki az „egyéneket”. Olya-
nokat kérdeztek, akikről köztudott, hogy vehemensen tiltakoznak
az általuk nem létezőnek tartott Székelyföld önrendelkezése ellen.
És természetesen jobb helyet keresve sem találhattak volna erre
a felmérésre, mint Marosvásárhelyt, ahol az úgynevezett „köz-
vélemény-kutatók” szerint „még mindig érezni lehet a be nem
gyógyult sebeket”, amelyeket „régi interetnikai konfliktusok
okoztak”, és amelyek most „újból megnyílni látszanak” az auto-
nómia egyre gyakoribb emlegetésével.

Később az is kiderült, hogy az autonómakutatók éppen március
idusán, minden magyarok ünnepén jöttek a városba, ahol öröm-
mel konstatálták, hogy a központ magánházain ott leng a román
trikolór, hazafiságból, illetve, mint mondták, kivédendő úgymond
azt, hogy Hargita, Kovászna és Maros megye székelyei „magyar
zászlókkal töltötték meg a régiót”. Felhívták közben a figyelmet,

Átadták a felújított marosvásárhelyi repülőteret

Leszállt az első repülőgép

Június 25-én reggel 10 órakor landolt az
első repülő a Transilvania-Erdély repü-
lőtér felújított kifutópályáján. A Maros
Megyei Tanács és a repülőtér vezetőta-
nácsa lakosságnak tett ígéretéhez híven
a munkálatokat határidőre befejezték,
és indulhatnak a nemzetközi járatok. Az
esemény kapcsán Péter Ferenc tanács-
elnök és Peti András, a repülőtér igaz-
gatója a megyeházán tartott
sajtótájékoztatót.

Egyedi eset 
a romániai repülőterek történetében

A Román Légügyi Hatóság június 25-én reg-
gel 9 órakor – amikor a Vásárhelyre tartó anta-
lyai charterjárat repülőgépe még a levegőben
volt –, írta alá a repülőtér működési engedélyét.
Így rá egy órára, 10 órakor a gép le tudott
szállni. Ennek a percre kiszámított pontosságú
eseménynek a sikeréért a megyei tanács, a re-
pülőtér vezetősége és az utasok egyaránt druk-
koltak, hiszen hasonló egyezetésnek ritkán
lehetünk tanúi.

Az utóbbi húsz évben a repülőtér tisztségben

lévő vezetősége előtt világos volt, hogy gondok
vannak a pályával, mégsem tettek semmit
annak érdekében, hogy a felújítási munkálato-
kat elvégezzék. A repülőteret 2016 őszén zárták
be, a kifutópálya felújítását 2017 végén kezdték
el. A tél folyamán az időjárási viszonyok miatt
szüneteltek a kivitelezéssel, de így is sikerült a
szerződésben szereplő határidőre elkészülni
vele. A kifutópálya felújításának költsége 56,7
millió lej volt. 

– A Maros Megyei Tanács arra törekedett,
hogy minél rövidebb idő alatt elvégezzék 

Írásbeliznek 
az érettségizők 
A szóbeli vizsgákon már februárban
átestek az érettségizők, az igazi hajrá
azonban tegnap kezdődött. Az írásbeli
vizsgákra országszerte több mint 136
ezer, Maros megyében 3.289 végzős
jelentkezett. 

____________4.
A többség kérését
teljesítik
A községközpontban négyszáz ingat-
lan csatlakozott a szennyvízhálózatra,
Hadréven is tervezik a kiépítését, amit
ugyancsak a maroskecei szennyvíz-
tisztító szolgál majd ki. 
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Hat sertés esett áldozatul annak a medvetáma-
dásnak, amely pénteken éjszaka történt Backa-
madaras határában.

Péntekről szombatra virradó éjszaka Kodó István juhász
tanyáján, Backamadaras határában, a Koronka felé vezető
út mellett, a Kincses-tetőn történt pusztító medvetámadás.
Az erdő közelében álló gazdaságot nem sokkal éjfél után
látogatta meg a nagyvad: először az esztenánál próbálko-
zott, de a kutyák elűzték, ám a vélhetően éhes állat nem
hagyta annyiban a dolgot, és nem sokkal később az istálló-
ban levő sertéseket szemelte ki. A bekerített téglaépület
egyik oldalajtaját letépte, majd behatolva a fémkerítés sem
jelentett számára akadályt, hogy bejusson a nyolc disznó
közé. Az öldöklést akkor fedezte fel az állatgondozó család,
amikor a medve „dolga végeztével” éppen kiugrott az is-
tállóból. Három állat elpusztult, három még életben volt,
megcsonkította őket a medve, kettő sértetlenül megmene-
kült – értesültünk Szőcs Antal polgármestertől. A fülszá-
mozott, nyilvántartott állatokat a kiszálló Székely István
állatorvos és Silaghi Vasile vadőr megvizsgálta, és a három
megsebzett élő állat elaltatása mellett döntöttek. Az önkor-
mányzatnak szerződése van egy állattetemeket elszállító
céggel, amely a hat sertést elvitte a helyszínről – tudtuk
meg. A felmérő bizottság 9 ezer lejre értékelte a vad által

okozott anyagi kárt, és hétfőre össze is állította a kártérí-
tés-igénylési iratcsomót.

Kérdésünkre az elöljáró elmondta: a tavaly is volt med-
vetámadás a községbenS, Szentgericén hat, Madarason
nyolc juhot ölt meg a határban, de a vadászok nem kaptak
engedélyt az állat kilövésére. A lakosság még nem jelezte,
hogy kószáló medvét látott volna, de a vadőr lencsevégre
kapott egy két boccsal sétáló nőstényt. A mintegy 30 cen-
timéteres nyomokból ítélve a most támadó medvét 300-400
kilogrammosra becsülik a szakemberek.

Jászberényi Sándor írói estje
Jászberényi Sándor író, haditudósító, újságíró a Látó
Irodalmi Játékok júniusi vendége. A marosvásárhelyi G
Caféban június 27-én, szerdán 17 órakor kezdődő ren-
dezvény házigazdája Szabó Róbert Csaba. 

Marosvásárhelyi Világtalálkozó
A hét végén, június 30-án, szombaton és július elsején,
vasárnap zajlik a Schola Particula 1557 – Bolyai 2000
szervezésében a marosvásárhelyiek hatodik világtalál-
kozója. A rendezvény szombaton délelőtt 10 órakor a
Marosvásárhelyi sikertörténetek című kerekasztal-be-
szélgetéssel kezdődik a Kultúrpalota kistermében. Az
együttléten a városból elszármazott vagy itt élő, esetleg
korábban elköltözött, majd visszatért személyek mesél-
nek szakmájuk, hivatásuk alakulásáról. A palota elő-
csarnokában a Marosvásárhelyi ismerős arcok című,
tavaly elkezdett fotósorozat újabb tizenkét személyt
mutat be. A program délután 5 órakor gálaműsorral foly-
tatódik a Kultúrpalota nagytermében. Július elsején, va-

sárnap délelőtt 10 órától a Keresztelő Szent János-plé-
bánián szentmise lesz, majd a résztvevőket a Deus Pro-
videbit Házba várják kötetlen beszélgetésre. 

Csűrszínházi Napok
Június 29. és július 1. között 16. alkalommal kerül meg-
rendezésre Mikházán a Csűrszínházi Napok rendez-
vény. A sorozat június 29-én, pénteken 18 órától
kezdődik a Zereda alkotótáborban készült munkák kiál-
lításával. 19 órától Marosán Csaba Arany János-estje
lesz, 21 órától pedig a budapesti Nemzeti Színház tár-
sulata előadja Szergej Medvegyev Fodrásznő című da-
rabját Viktor Rizsakov rendezésében. Június 30-án,
szombaton 18 órától Dsida Jenő – Nyílt sebe vagyok a
szíven szúrt világnak címmel Bogdán Zsolt, Kovács Éva
és Csutak Réka verses előadása látható. 20 órától a
Csíki Játékszín Tamási Áron Csalóka szivárvány című
darabját adja elő Parászka Miklós rendezésében. Július
elsején, vasárnap délelőtt 11 órától Póra Zoli és a Stone
Hill együttes tart gyermekeknek és fiataloknak koncer-
tet. Jegyek a 0744-394-186-os telefonszámon foglalha-
tók, átvétel a helyszínen.

Ma JÁNOS, PÁL, 
holnap LÁSZLÓ napja.
LÁSZLÓ: szláv eredetű, eleme-
inek jelentése: hatalom és dicső-
ség. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. június 25.

1 EUR 4,6665
1 USD 4,0058

100 HUF 1,4372
1 g ARANY 163,4997

Lófuttatás Farkaslakán 
A Június 23–24-re tervezett Széki Vágta farkaslaki futama
a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt. A futamra a hét
végén, június 30-án, szombaton és július 1-jén, vasárnap
kerül sor.

Onkológiai előadások
A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért
Egyesület szervezésében mától június 28-ig, csütörtökig
prof. dr. Mangel László egyetemi tanár, a Pécsi Tudomány-
egyetem Általános Orvostudományi Kara Onkológiai Klini-
kájának vezetője magyar nyelvű onkológiai előadásokat
tart a marosvásárhelyi Deus Providebit Tanulmányi Ház-
ban. Az előadások ma 18–21 óra között, szerdán és csü-
törtökön 16–20 óra között zajlanak, a részvétel ingyenes.

Koncertsorozat 
a szászrégeni templomban

Június 27-e és augusztus 8-a között orgona és gitárkon-
certre várják az igényes zene kedvelőit a szászrégeni
evangélikus templomba. Az első koncertre 27-én, szerdán
18 órai kezdettel kerül sor, fellép Mali Katalin magyaror-
szági orgonaművész.

Nyáresti orgonahangversenyek
Július 5-én, csütörtökön 19 órakor a Kultúrpalota nagyter-
mében kezdődik a Nyáresti orgonahangversenyek koncert-
sorozat. Molnár Tünde orgonaművész Rieger Ottó
orgonáján Bach-, Franck-, Liszt-, Benedek Kálmán-, 
Vierne-műveket játszik. 

Várfalvi gyermek- és ifjúsági tábor 
A Magyar Unitárius Egyház szervezésében mától vasárna-
pig zajlik a 8–11 éves gyermekek számára meghirdetett
gyermektábor az Aranyos menti Várfalván. Július 2–8. kö-
zött a 12–14 évesek ifjúsági táborát tartják. A táborba fele-
kezeti hovatartozástól függetlenül várják a jelentkezőket, a
részvételi díj 200 lej. További részletek a www.unitarius.org
honlapon, jelentkezni a cziresza@yahoo.com e-mail-címen
lehet.

Zenei gyöngyszemek – évadzáró
koncert

Zenei gyöngyszemek címmel rendkívüli évadzáró szimfo-
nikus koncertre várják a klasszikus zene kedvelőit június
28-án, csütörtökön 19 órakor a marosvásárhelyi Kultúrpa-
lota nagytermébe. Vezényel Franz Lamprecht németor-
szági karmester. Műsoron: Fain-, Ponce-, Csajkovszkij-,
Parlow-, ifj. J. Strauss-, Anderson-, Rózsa Miklós-, 
Sousa-, J. Barry-, Kamen-, Sayre-művek. A hangversenyre
a 36-os számú bérletek érvényesek.

Vakációs program az állatkertben
A vakációban minden pénteken délelőtt 10 órakor az Állati
jó találkozások nevű gyermekfoglalkozásra várják az ér-
deklődőket a marosvásárhelyi állatkertbe. Június 29-én,
pénteken a bölénykifutónál lesz a találkozó.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

26., kedd
A Nap kel 

5 óra 30 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 19 perckor. 
Az év 177. napja, 

hátravan 188 nap.
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Sorsolás a Bernády Házban szerdán 15 órakor!
A Népújság szerdán 15 órától tartja a Bernády Házban (Horea utca 6. szám)   a Hűséges

előfizető – JÚNIUS nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek)
és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647

Disznókat ölt a medve Backamadarason

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete (SZMÚE)
riportpályázatot hirdet Magyarok a román nemzetállamban
címmel. 

Irányadó kérdéskör: Milyen következményekkel járt Er-
dély Romániához csatolása az itteni magyarokra nézve?
Hogyan ítélik meg a jelenlegi helyzetüket? Miként viszo-
nyulnak a szülőföldhöz és a nemzeti önazonossághoz? Van-
e közösségi jövőképük? Látnak-e megoldást gondjaikra, és
miként lehetne azt megvalósítani? 

Bárki pályázhat, életkortól, lakhelytől és állampolgár-
ságtól függetlenül. 

Benevezni csak eddig meg nem jelent írásokkal lehet. 
A beérkezett pályaműveket öttagú szakmai testület bí-

rálja el, amelynek elnöke Farkas Árpád Kossuth-díjas író,
költő, műfordító, tagjai pedig Farcádi Botond, a Három-
szék főszerkesztője, Galbács Pál, a SZMÚE alelnöke, Ka-
rácsonyi Zsigmond, a Népújság főszerkesztője és Sarány
István, a Hargita Népe főszerkesztője. 

Az első helyezettet 500 (ötszáz), a második helyezettet
250 (kétszázötven), a harmadik helyezettet pedig 150 
(százötven) euróval díjazzuk. A nyertes pályamunkák a
Brassói Lapokban, valamint a Hargita Népe, a Háromszék
és a Népújság című megyei napilapokban jelennek meg.

Részletes tájékoztató Bedő Zoltán SZMÚE-elnöktől kér-
hető a bezo59@freemail.hu címen. 

Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete

Riportpályázat
Magyarok a román nemzetállamban 

Szombaton közzétették a nyolcadik osztályt végzett di-
ákok országos felmérésének végső eredményeit. Az óvások
utáni megyei eredményekről Pui Adina Maros megyei fő-
tanfelügyelő-helyettes tájékoztatott.

Maros megyében 457 óvást nyújtottak be a vizsgaje-
gyükkel elégedetlen diákok. Az újrajavítások után 265 dol-
gozatnál nőtt, 156-nál csökkent a jegy, 35 dolgozat
pontszáma változatlan maradt. A legtöbb – 241 – óvás ro-
mánból érkezett, az újrajavítás után 114 vizsgajegy nőtt, 85

csökkent, 12 pedig nem módosult. A matematikából be-
nyújtott 157 óvás esetében 80 diák örülhetett nagyobb pont-
számnak, 64-en alacsonyabb értékelést kaptak, 13 jegy nem
változott. Anyanyelvből – magyarból és németből – össze-
sen 58 óvás érkezett, 41 dolgozat pontszáma nőtt, hét dol-
gozaté csökkent, 10-é változatlan maradt.

Az ideiglenes vizsgaeredmények szerint a vizsgázók
69,33 százaléka írt 5-ös fölötti osztályzatot, ez az eredmény
az óvások elbírálása után változatlan maradt. (nszi)

Kisérettségi – végleges eredmények
Nem változott az átmenési arány



Tüntetésekkel próbálják megakadályozni az ellen-
zéki szervezetek, hogy a szociálliberális bukaresti
kormány sürgősségi rendelettel módosítsa a bünte-
tőjogot.

Vasárnap este a bukaresti kormánypalota előtti téren, illetve
több más nagyváros központjában több ezer demonstráló se-
reglett össze. Főleg Liviu Dragnea szociáldemokrata (PSD)
pártelnök lemondását követelték, akit csütörtökön immár má-
sodik korrupciós perében is – egyelőre nem jogerősen – el-
marasztalt a bíróság.

Az ellenzék attól tart, hogy a fellebbviteli tárgyalására ké-
szülő, elsőfokon három és fél év letöltendő szabadságvesz-
tésre ítélt Dragneát úgy próbálja majd a kormánykoalíció
megmenteni a börtöntől, hogy azonnal hatályba lépő rende-
lettel megszünteti vagy enyhíti a hivatali visszaélés büntethe-
tőségét.

A PSD-ellenes és korrupcióellenes jelszavakat hangoztató
ellenzéki tüntetők meggyőződése, hogy a kormányoldalnak a
politikusai személyes érintettsége miatt sürgős a büntető tör-
vénykönyv és a büntető eljárás módosítása, ezért további
nagyszabású tiltakozó megmozdulásokat helyeztek kilátásba,
ha a büntetőjogot – a parlament által utólag megvitatandó –
sürgősségi eljárással próbálja módosítani a kormány.

A tüntetők transzparenseiken a kormány lemondását, a par-
lament feloszlatását sürgették és előre hozott választásokat
követeltek.

Bár a jobboldali Klaus Iohannis államfő és az őt támogató
jobbközép ellenzék is távozásra szólította fel a vezető kor-
mánypárt elnökét, Dragnea pénteken bejelentette, hogy a PSD
vezetősége maradásra kérte, ezért nem mond le sem pártel-
nöki, sem házelnöki tisztségéről.

A PSD elnöke ártatlanságát hangoztatta, és bejelentette:
még eltökéltebben, a „végsőkig” akarja folytatni a harcot az
igazságszolgáltatás reformja érdekében, megakadályozandó
azokat a visszaéléseket, amelyek szerinte ártatlan emberek ez-
reit juttatták börtönbe.

A román média úgy tudja: a kormányellenes megmozdulá-
sokat ellensúlyozandó a PSD is utcára akarja szólítani híveit,
ahogyan tette azt június elején, amikor több tízezer (a PSD
szerint több százezer) szimpatizánsa utazott Bukarestbe az or-
szág minden tájáról. Paul Stănescu miniszterelnök-helyettes
mindenesetre arra figyelmeztette szombaton a PSD Olt me-
gyei ifjúsági szervezetének tagjait: „tartsák a lábuknál a pus-
kát”, készüljenek arra, hogy minél nagyobb számban
Bukarestbe induljanak, ha a pártelnök „megfújja a kürtöt”.
(MTI)

33 alkotmányellenes rész
A legfőbb ügyészség hétfőn bejelentette, hogy lezárta
a büntetőeljárási törvénykönyvet módosító tervezet
kiértékelését az ügyészségek és szakértők bevoná-
sával, és 33 olyan részletet találtak benne, amelyeket
alkotmányba ütközőnek tartanak. (Agerpres)

Aláírásgyűjtés 
Liviu Dragnea leváltására

Aláírásgyűjtésbe kezd a Nemzeti Liberális Párt (PNL)
a képviselőházban, hogy leváltsák Liviu Dragneát, az
alsóház elnökét – jelentette be Ludovic Orban PNL-
elnök. Hozzátette: azt is elhatározták, hogy a PNL
képviselői támogatják az ellenzéki kollégáik által be-
nyújtott egyszerű indítványt a szállításügyi miniszter
ellen. Orban azzal indokolta eljárásukat, hogy Drag-
nea rombolja a képviselőházról kialakított képet, és
lenullázza annak esélyét, hogy a parlamenti diplomá-
ciát Románia érdekében használják ki. (Agerpres)

Ismét nőtt a Robor
Négy bázisponttal, a pénteki 3,09%-ról hétfőn 3,13%-
ra nőtt a lej alapú hitelek törlesztőrészletét befolyá-
soló három hónapos bankközi hitelkamatláb
(ROBOR) – közölte a Román Nemzeti Bank (BNR).
A ROBOR legutóbb 2014. május 7-én állt ennél ma-
gasabb, évi 3,16%-os szinten. A bankközi hitelkamat-
láb az év elején még 2,05%-os volt. A
jelzáloghitelesek esetében alkalmazott hat hónapos
bankközi hitelkamatláb 3,16%-ról 3,20%-ra nőtt, a ke-
reskedelmi bankok egymás közötti hitelezésekor
használt, kilenc hónapos ROBOR 3,20%-ról 3,24%-
ra emelkedett, az éves ROBOR egy bázispontot nőtt,
most 3,28%. (Agerpres)

Felmentették 
a képviselőház volt alelnökét

Felmentette a legfelsőbb bíróság Dan Motreanut, a
képviselőház volt alelnökét és George Scutaru volt
államfői tanácsost abban az ügyben, amelyben azzal
vádolták meg őket, hogy 250 000, illetve 170 000
eurót kaptak a 2008-as választási kampány finanszí-
rozására. A bírák felmentették Ana Maria Schaert,
egy cég ügyvezetőjét is, akit szintén pénzmosással
vádoltak meg, és feloldották a három érintett vagyo-
nára kivetett zárlatot is. Az ítélet nem jogerős, tíz
napon belül megfellebbezhető. Az Országos Korrup-
cióellenes Ügyészség (DNA) 2015. szeptember 28-
án emelt vádat George Adrian Scutaru volt
nemzetbiztonsági ügyekben illetékes államfői taná-
csos és Dan Motreanu korábbi képviselőházi elnök
ellen pénzmosás miatt. (Mediafax)

Súlyos baleset 
a magyarországi 42-es úton

Nyolc román állampolgár sérült meg a magyarországi
42-es úton történt balesetben, közülük hatan kaptak
a helyszínen ellátást, ketten azonban súlyos sérülé-
seket szenvedtek, és kórházba kerültek – tájékozta-
tott a magyar külügyminisztérium. A közúti baleset
vasárnap történt a magyarországi 42-es főúton Be-
rettyóújfalu és Mezőpeterd között, a román-magyar
határ közelében. Egy román rendszámú mikrobusz
átsodródott a szemközti sávra, és frontálisan ütközött
egy szlovák rendszámú személygépkocsival. Egy
másik, szintén román rendszámú személyautó a két
összeütközött járműbe csapódott – közölte a magyar
rendőrség. A balesetben tíz ember megsérült.
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hogy március 15. nem csupán Magyarország nemzeti
ünnepe, Románia jelenkori történelmének egyik legvé-
resebb interetnikai konfliktusára emlékeztet Marosvá-
sárhelyen. 

Bizonyára a „hitelesség” nevében egy, a vásárhe-
lyiek körében a magyarellenességéről ismert, a 90-es
évek elején a Vatra Românească élén álló ügyvédet szó-
laltattak meg, aki – állítólag – a magyarok „feketelis-
táján” volt akkoriban, és a magyar járőrözőknek kellett
volna kinyírniuk, ám a katonaság megmentette a biztos
haláltól (?!) És aki azt állítja, hogy saját szemével látta,
amint „a magyar tüntetők közé keveredett megtermett
idegenek” elkapták és megverték, és egy csőre kötve
„benzinlámpákkal” kínozták a románokat. Érdekes
módon ezeket a szörnyűségeket rajta kívül senki sem
látta. Még a többi vátrás sem. 

Az illetőnek meggyőződése, hogy a jelenlegi székely-
földi autonómiaprojekt az „1990-ben elkezdett terv foly-
tatása”, illetve egy nagyobb program része, amely
Trianon után kezdődött, és az újonnan alakult román
állam pusztítását tűzte ki célul. Amit a rendszerváltás
utáni összes „inkompetens” és „hazaáruló” kormány
tolerál. 

Folyik tehát a készülődés a centenáriumra. Uszítás-
sal „erősítik” a román–magyar kapcsolatot. Kérdés,
hogy szándékos-e a forgatókönyv, vagy csupán beteg
elmék szüleménye?

Forgatókönyv  vagy agyrém?
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

 

Tüntetésekkel akarja a büntetőjog módosítását 
megakadályozni az ellenzék

Török választások
Erdogan győzelmet aratott

Szerdán dönt a szövetség két frakciója arról, hogy
támogatják-e vagy sem a Dăncilă-kormány ellen
benyújtott bizalmatlansági indítványt – közölte az
Agerpres hírügynökséggel Porcsalmi Bálint, az RMDSZ
ügyvezető elnöke.

Porcsalmi azt mondta, valószínűleg szerda reggel dönti el
a két frakció, hogy mit fognak tenni a szavazáskor.

Az RMDSZ ügyvezető elnöke ugyanakkor elmondta: a szö-
vetség nem támogatja, hogy sürgősségi kormányrendelettel
fogadják el a büntető törvénykönyvek módosításait.

A Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek Meg Romá-
niát Szövetség (USR) és a Népi Mozgalom Párt (PMP) múlt

héten bizalmatlansági indítványt terjesztett be a Viorica Dăn-
cilă vezette kormány ellen.

A Szükséghelyzetben az ország: le kell váltani a Dragnea–
Dăncilă-kormányt című indítványt 152 törvényhozó látta el
kézjegyével.

Az indítványt hétfőn olvasták fel a parlamentben, szerdán
megvitatják és szavaznak róla.

A kormánykoalíció hétfői ülése után Călin Popescu-Tări-
ceanu, a Liberálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE)
elnöke azt nyilatkozta, hogy a büntető törvénykönyveket par-
lamenti úton és nem sürgősségi kormányrendelettel módosít-
ják. (Agerpres)

Porcsalmi Bálint: Szerdán döntünk 
a bizalmatlansági indítvánnyal kapcsolatban

Recep Tayyip Erdogan török elnöknek, valamint
pártja, az Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) által ve-
zetett pártszövetségnek az előző napi államfő- és
parlamenti választáson aratott győzelmét ünne-
pelte a kormánypárti török sajtó hétfőn, míg az el-
lenzéki kommentárok központi megállapítása az,
hogy az eredmény nem hoz érdemi változást az or-
szágon belüli helyzetben.

Törökország legeladottabb lapja, a kormányközeli Sabah
címlapján „a nép győzelmének” minősíti a voksolás eredmé-
nyét, utalva ezzel arra is, hogy az AKP és a vele közösen in-
duló nacionalista Nemzeti Mozgalom Pártja (MHP)
pártszövetségének Népszövetség a neve. Az újság úgy fogal-
mazott: Törökország „a Nyugat mocskos játékainak, káoszte-
remtést célzó terveinek és ármányos szövetségeinek ellenállva
megírta a demokrácia legendáját”. A Sabah egyúttal emlékez-
tetett: Erdogan a 30 legnagyobb török városból 23-ban első
lett, és összesen több mint 10 millió szavazattal megelőzte a
második helyezettet, a kemalista Köztársasági Néppárt (CHP)
jelöltjét, Muharrem Incét.

Törökország második legeladottabb lapja, az ellenzéki ke-
malista Sözcü arra hívta fel a figyelmet, hogy Erdogan már
azelőtt bejelentette győzelmét, hogy a Legfelsőbb Választási
Tanács (YSK) kihirdette az eredményt. A Sözcü kiemelte,
hogy az ellenzék elismeri az eredményt, és arra szólította az
embereket, hogy tartózkodjanak a provokációtól, csak „foly-
tassák a demokratikus harcot”. Rahmi Turan, az újság kiemelt
publicistája szerint nehéz helyzetbe került az ország, mert
ugyanazokkal a problémákkal fog együtt élni, amelyekkel
eddig is. Turan nevesítette: Törökország folytatja külföldi el-
adósodását, ezért nagyon rövid időn belül „a tűtől a cérnáig”

mindennek emelkedni fog az ára. Az igazságszolgáltatásban
és a szabadságjogokat illetően nem lesz változás – tette hozzá.

A Sözcü arról is beszámolt, hogy az ellenzéki pártszövetség
együttesen 191 mandátumot szerzett a 600 fős parlamentben,
így „halvány a reménye egy erős ellenzéknek”. A lap méltatta
Ince eredményét, aki nyolc százalékponttal „megelőzte” az őt
indító CHP-t. 

A harmadik legolvasottabb újság, a több mint 70 éves
múltra visszatekintő Hürriyet rámutatott: Erdogan még nö-
velni is tudta szavazatainak arányát, hiszen a 2014 augusztu-
sában tartott államfőválasztáson még csak 51,79 százalékot
szerzett, most viszont 52,4-et. Ahmet Hakan, a Hürriyet neves
publicistája arra emlékeztetett, hogy még ha a kormánypárt
szavazatainak száma csökkent is, Erdogan mit sem vesztett
népszerűségéből. 

A Habertürk úgy vélekedett: „színesebb lett a parlament”,
a 2017 végén alapított nacionalista Jó Párt (IP) például máris
44 képviselőt tudhat magáénak a parlamentben.

A kormánypárti újságok közül a Milliyet Az első elnök Er-
dogan, a Türkiye az Erdogan tarolt, a Takvim pedig a SzupEr-
dogan! címszavakkal jelent meg a nyitó oldalon. A Yeni Safak
a Június 24. forradalma, ismét Allah nevében és az Elsöprő
győzelem, a Günes a Teljes gázzal 2023-ig, a Star A nép el-
nöke, az Aksam pedig a Történelmi diadal jelszavakat tűzte a
címlapjára. Az ellenzéki nacionalista Haza Pártja (VP) lapja,
a Yeni Cag szerint az eredmény értelmében Törökország két
részre szakadt, és a két oldal között a tavaly áprilisi népsza-
vazáson keletkezett szakadék tovább mélyül.

A kormánykritikus Cumhuriyet azt nehezményezte, hogy a
választásra a lassan két éve tartó rendkívüli állapot, valamint
az ellenzék és a sajtó elnyomása mellett került sor. (MTI)

Feltételezett háborús bűnöst adott ki a múlt hét
végén Bosznia-Hercegovinának Franciaország – kö-
zölte értesülését a szarajevói sajtó hétfőn.

A 63 éves Radomir Susnjart azzal gyanúsítják, hogy az
1992-1995-ös boszniai háború idején részt vett egy akcióban,
amelyben 57 bosnyákot gyilkoltak meg. Az áldozatokat élve
égették el.

A férfi elleni vádirat a Nezavisne Novine című boszniai na-
pilap információi szerint tavaly készült el, és abban az olvas-
ható, hogy Radomir Susnjar megsértette a genfi egyezményt,
amikor a háború idején ahelyett, hogy védte volna a civil la-
kosságot, ártatlan bosnyákok meggyilkolásában vett részt. A
boszniai szerb hadsereg és más, félkatonai szervezetek tagja-

ival közösen kirabolt és megfosztott a szabadságától 57 civilt,
majd a kelet-boszniai Visegradon rájuk gyújtotta a fogdaként
használt épületet, a menekülni próbálókat pedig lelőtte – írta
az újság.

A boszniai ügyészség közlése szerint Susnjar évek óta élt
Franciaországban, a hatóságoknak azonban csak most sikerült
felkutatniuk.

Az 1992-1995-ös boszniai háborúnak mintegy 100 ezer ha-
lálos áldozata volt, s a háborús cselekmények miatt több mint
egymillió embernek kellett elhagynia otthonát. A boszniai
szerbek az „etnikailag tiszta” szerb állam létrehozása érdeké-
ben mindent megtettek azért, hogy elüldözzék a helyi katoli-
kus horvát, valamint muszlim bosnyák lakosságot. (MTI)

Kiadtak egy feltételezett háborús bűnöst Boszniának



A szóbeli vizsgákon már feb-
ruárban átestek az érettségi-
zők, az igazi hajrá azonban
tegnap kezdődött. Az írásbeli
vizsgákra országszerte több
mint 136 ezer, Maros megyé-
ben 3.289 végzős jelentke-
zett. 

Az oktatási minisztérium adatai
szerint hétfőtől csütörtökig 440
vizsgaközpontba összesen 136.871
tanulót várnak, a vizsgázók közül
118.856-an idén, 18.015-en korábbi
években fejezték be középiskolai
tanulmányaikat.

Hétfőn román nyelvből és iro-
dalomból adhattak számot tudá-
sukról az érettségizők. Maros
megyében 3289 diák jelentkezett a
vizsgára, közülük 209-en hiányoz-
tak – tájékoztatott Illés Ildikó me-
gyei főtanfelügyelő-helyettes. A
tudásmérés 12 vizsgaközpontban
zajlott, a dolgozatokat két javító-
központban értékelik ki a más me-
gyéből érkező tanárok. Az

érettségi első napján egyetlen diá-
kot tettek ki a teremből, a Seges-
váron írásbeliző fiatalnál telefont
találtak a felügyelő tanárok – tud-
tuk meg Illés Ildikótól. A vizsgák-
ról kizárt diákok nem vehetnek
részt a következő két vizsgaszesz-
szión, és a korábban szerzett 
jegyeiket sem ismerik el.

Könnyű volt a román vizsga
Tegnap délben már messziről fel-

tűntek a Bolyai líceum előtt fehér
ingben beszélgető, még teremben
maradt társaikra váró fiatalok. A
román írásbeli nehézségéről egy
reál és egy humán szakot végzett di-
ákot kérdeztünk. (Mint ismeretes, a

reál és humán szak számára évek
óta különböző tételsor készül.)

Mint kiderült, a diákok mindkét
szakon könnyűnek érezték az első
vizsgát, főként a tananyaghoz kap-
csolódó harmadik tételnek örültek.

– Az első két tételnél ismeretlen
szövegekkel dolgoztunk, a harma-
diknál egy tanult Eminescu- vagy
Arghezi-verset kellett 400 szóban
elemeznünk. Én Eminescutól vá-
lasztottam a Luceafărult – mondta a
matematika-informatika szakon
végzett fiatalember, aki azt is el-
árulta, hogy leginkább ettől a vizs-
gától tartott és a magyartól, a
matematika vizsgától nincs miért
félnie, arra ugyanis jól felkészült a
négy év alatt. 

– Az elmúlt két hétben igyekez-
tem minél több leckét átvenni a tan-
anyagból – tette hozzá, amikor arról
kérdeztük, hogyan készült a román
írásbelire. Végül azt is elmondta,
hogy Marosvásárhelyen, a Sapien-
tia Egyetem automatizálás szakán
szeretne továbbtanulni.

A vártnál sokkal könnyebbnek
érezte a hétfői vizsgát az egyik, tár-
sadalomtudomány szakon végzett
diáklány is. 

– Az osztálytársaimmal sokat tip-
pelgettünk, hogy mit kapunk har-
madik tételnek románból, és
mindannyian örültünk, amikor

megtudtuk, hogy Lucian Blaga és
Ion Barbu tanult verseiből választ-
hatunk. Én Blagánál maradtam. Az
első tételnél egy utazási naplóhoz
kapcsolódó kérdésekre kellett vála-
szolni. A második tétel is könnyebb
volt, mint amire számítottunk. Azt
gondoltuk, hogy valamelyik iro-
dalmi korszakban kell majd elhe-
lyezni egy szöveget, de ehelyett egy
drámai mű szerzői utasításaival kel-
lett dolgoznunk – magyarázta az
érettségiző, akitől azt is megtudtuk,
hogy a ballagás után napi két-három
órát készült a román vizsgára.

– Nem tettem tönkre magam, de
arra odafigyeltem, hogy minden té-
telből legyen egy minimális tu-
dásom – tette hozzá a diáklány, aki
szintén Marosvásárhelyen maradna,
a Művészeti Egyetemre szeretne
felvételt nyerni.

Ma az anyanyelv vizsgával foly-
tatódik az érettségi, szerdán a szak-
nak megfelelő kötelező tantárgyból,
csütörtökön a választott tantárgyból
írásbeliznek a diákok. Az ideiglenes
eredményeket július 4-én, csütörtö-
kön déli 12 óráig teszik közzé a
vizsgaközpontokban és a bacalau-
reat.edu.ro honlapon. Az óvásokat
ugyanaznap délután 4 óráig fogad-
ják, a végleges eredményeket pedig
július 9-én, kedden ismertetik. 

Telefon miatt tettek ki egy diákot
Írásbeliznek az érettségizők 

A gerincferdülés korai felfe-
dezésének és kezelésének a
jelentőségére hívták fel a fi-
gyelmet tegnap, a szkoliózis
nemzetközi napján, a maros-
vásárhelyi Ortoprofil Romá-
nia cég székhelyén tartott
sajtótájékoztatón. 

A statisztikák szerint európai vi-
szonylatban Románia vezető he-
lyen áll a gerincferdüléses
gyerekek számát illetően – muta-
tott rá Szilágyi Zsolt, az Ortoprofil
Országos Rehabilitációs Központ-
jának a gyógytornásza. Sajnos pa-
nasz hiányában nagyon sok
esetben nem fedezik fel a gyere-
keknél az elváltozást, csak akkor,
amikor már túl késő, holott a szak-
emberek nem győzik hangsú-
lyozni, mennyire fontos a korai
felfedezés, az, hogy a gyerek minél
előbb elkezdje az egyénre szabott
gyógytornát, és amennyiben indo-
kolt, sajátos igényeinek megfelelő
gerincfűzőt használjon. 

Az elsősorban a kamaszodó lá-
nyoknál jelentkező elváltozás kizá-
rólag egyéni gyógytornával – a
szakemberek szerint a leghatéko-
nyabb a Schroth-terápia –, és sze-
mélyre szabott korzett viselésével
állítható meg és javítható.

Romániában sajnos nem első-
rendű fontosságú ez a jelenség,
nincs országos szűrővizsgálat, ami
segítene kiszűrni azokat a gyereke-
ket, akiknél felmerül a gerincfer-
dülés gyanúja. 

Dr. Derzsi Zoltán szakorvos el-
mondta, néhány évvel ezelőtt négy
éven keresztül működött egy, a
szaktárca által finanszírozott szű-
rőprogram, amelynek során szak-
emberek vizsgálták meg a 4-8
osztályos gyerekek gerincét. A leg-
kisebb falvakba is eljutottak, és
Maros megye országos szinten pél-
daképnek számított a program le-
bonyolítását illetően. 

A szakorvos szerint akkor 22
ezer gyereket vizsgáltak meg, a
gyanúsnak vélt eseteket tovább-
küldték röntgenfelvételre. A szűré-
sen részt vevők közül 890-nél
fedeztek fel gerincferdülést. Kér-
désünkre dr. Derzsi Zoltán kifej-
tette, jelenleg semmiféle szűrés
nincs, a családorvosok és iskolaor-
vosok próbálják felderíteni a gya-
nús eseteket, viszont jóval

hatékonyabb lenne, ha ezt szakem-
ber végezné. A szakorvos szerint a
szülők részéről jelentős mértékű
hanyagság tapasztalható, ugyanis
volt gyerek, akinél a szűrés során
felmerült a szkoliózis gyanúja,
ennek ellenére csak két év eltelté-
vel fordult szakemberhez a család. 

– A csontos növekedés megál-
lása után már nem visszafordítható
a szkoliózis, utána már csak az
életminőségen lehet javítani. A lá-
nyok esetében 16 éves kor után, a
fiúknál pedig 18 éves kor után ke-
vésbé súlyosbodik, egy-két Cobb-
fokról beszélünk évente, előtte
pedig 3-5 fok havonta. Egy elha-
nyagolt szkoliózis idővel, majd fel-
nőttkorban óriási gondokat tud
okozni, a fájdalom mellett 
izomerő-kiesést, inkontinenciát
válthat ki, de akár a teljes bénulá-
sig fokozódhat – tájékoztatott a
szakorvos. Mint mondta, sok eset-
ben ha nem is beszélhetünk gyó-
gyulásról, már az is jelentős lépés,
hogy sikerül megállítani a gerinc-
ferdülés súlyosbodását, hogy elke-
rülhető legyen a sebészeti
beavatkozás, amely amellett, hogy
költséges, nem veszélytelen a pá-
ciensre nézve. 
Ne ellenség, hanem barát legyen 
a korzett!

A sajtótájékoztatón szó esett az
OrtoProfil által idén augusztus 5–
11. között harmadik alkalommal
megszervezendő ScoliCamp tábor-
ról, amely tavaly Románia legelső
szkoliózistáboraként elnyerte a
Krónikus Betegek Szervezeteinek
Országos Szövetsége (COPAC)
közönségdíját az Innováció a páci-
ensek számára kategóriában.

Az OrtoProfil cég a tábor révén

próbálja felkarolni a gerincferdülé-
ses fiatalokat, segíteni nekik
abban, hogy megbarátkozzanak a
gerincfűzővel, és egyben lelki tá-
maszt nyújtani, hogy ne érezzék:
amiért korzettviselésre kényszerül-
nek, attól másak, mint a társaik.

A tábor alkalmával az ország
különböző részein élő gerincferdü-
léses fiatalok gyűlnek össze, hogy
megismerjék egymást, megtapasz-
talják, nem csak ők vannak ebben
a helyzetben. Nagy hangsúlyt fek-
tetnek a multidiszciplinaritásra, a
tábor idején a gyógytornászok
mellett szakorvos és pszichotera-
peuta is segít a gyerekeknek fel-
dolgozni a korzettviselés okozta
lelki terhet. Ugyanakkor igen szí-
nes programkínálat várja a résztve-
vőket: kirándulnak, gerincfűzővel
úsznak, kerékpároznak, annak bi-
zonyítékaként, hogy a korzett nem
akadálya a sportolásnak. 

Szilágyi Zsolt hozzátette, első
lépésben mindig időt szánnak arra,
hogy megismerkedjenek a hozzá-
juk forduló gyerekekkel, hogy ki-
alakuljon a bizalmi kapcsolat,
aztán tudatosítják bennük a prob-
lémát, amit el kell fogadniuk, hogy
tovább tudjanak lépni, hiszen a ke-
zelés hónapokig, de akár évekig is
eltarthat. Majd fokozatosan meg
kell ismerkedniük a korzettel. 

– Nem találkoztam olyan gye-
rekkel, aki elutasította volna a kor-
zettet, ha alaposan fel volt készítve
ennek a viselésére – mutatott rá a
gyógytornász. 

A sajtótájékoztatón ugyanakkor
bejelentették, hogy létrehozták a
blog.ortoprofil.ro internetes oldalt,
ahol a páciensek átfogó informáci-
ókat szerezhetnek a szkoliózisról,
annak kezelési lehetőségeiről. 

A szkoliózis nemzetközi napja
Országos szűrővizsgálatra lenne szükség

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor
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Nagy Székely Ildikó

Menyhárt Borbála

A megyében sok helyen okoz-
tak kárt az utóbbi napokban a
viharok, illetve a nagy meny-
nyiségű csapadék, többek kö-
zött Nagyernye községben
utak, kertek, mezőgazdasági
területek kerültek víz alá.
Emellett több településen
okozott áramkiesést a mos-
toha időjárás.

Az Agerpres hírügynökség sze-
rint 18 Maros megyei településen
közel 4000 felhasználó maradt
áram nélkül, Marosvásárhelyen ut-
cákat, parkolókat árasztott el a víz
a péntek esti esőzést és vihart köve-
tően. 

A Maros megyei katasztrófavé-
delmi felügyelőség tájékoztatása
szerint Segesváron egy kidőlt fa el-
szakította és megrongálta a várost
Erzsébetvárossal összekötő vezeté-

ket, így 39 transzformátor-állomás-
nál szűnt meg az áramellátás, köz-
vetve pedig 1684 felhasználónál.

Gyulakuta és Zsákod között is
megsérült egy vezeték, 969 felhasz-
nálónak nem volt áram a lakásában,
de Szászrégen és Gernyeszeg kö-
zött is tönkrementek a huzalok, így
Petelén és Körtvélyfáján 1264 fel-
használó maradt elektromos áram
nélkül. Marosvásárhelyen több
utcát és parkolót öntött el a víz.

Cristian Virag, a Maros Megyei
Katasztrófavédelmi Felügyelőség
sajtószóvivője érdeklődésünkre el-
mondta, szombaton a marosvásár-
helyi Vulkán utcában egy fa a
villanyvezetékekre zuhant, de Ma-
rosszentgyörgyre, Szászrégenbe,
valamint a marosvásárhelyi Munka
utcába is riasztották őket, ott a
házak alagsora telt fel vízzel.
(menyhárt)

Udvarok, utak kerültek víz alá

a repülőtér felújítási munkálatait.
Amit húsz év alatt kellett volna
megtenni, mi húsz hónap alatt vé-
geztük el. Sikerült felújítanunk a ki-
futópályát, aminek nem megfelelő
állapota miatt voltunk kénytelenek
bezárni a repülőteret. Mindenek-
előtt az utasok biztonságát tartottuk
szem előtt, ezért kellett sort keríteni
a felújításra. A pálya átadását köve-
tően június 25-én maximális bizton-
ságban szállhatott le és fel a
Törökországból érkező chartergép.
Meg is kérdeztem a pilótákat, mi-
lyen benyomásuk volt leszálláskor,
s azt válaszolták, hogy minden a
legnagyobb rendben volt! 

Péter Ferenc hozzátette, hogy óri-
ási csapatmunkát fejtettek ki, több
köbméternyi iratot kellett aláírni
ahhoz, hogy minden rendben le-
gyen, s ezzel rácáfoltak azokra, akik
folyamatosan bírálatokat zúdítottak
a tanácsra és negatívan álltak hozzá
ehhez a beruházáshoz. 
Minél több utas foglaljon!

Peti András, a repülőtér igazga-
tója az utasok bizalmát emelte ki,
hiszen a bizonytalanságban is repü-
lőjegyet váltottak. A Corendon Air-
lines antalyai járatán 186 turista
érkezett és 189 utazott vissza. 

– Egy tűt nem lehetett elejteni a
gépen, ami az utasok páratlan bizal-
mát tükrözi. A járat a nyár folyamán

heti rendszerességgel fog közle-
kedni, s ha továbbra is ilyen sok
utas lesz, akkor a szolgáltatás újabb
célállomásokkal bővül. Köszöne-
tem a WizzAirnek és a török Coren-
don Airlindes légitársaságnak, hogy
bízott bennünk, s továbbra is
együttműködnek velünk. Nagyon
fontos, hogy a járatokra minél több
legyen a foglalás, mert a légitársa-
ságok követik az utasok számát. 

A pálya műszaki állapotát ille-
tően elhangzott, hogy ez sokkal
jobb mutatókkal rendelkezik, mint
amit előzetesen terveztek. A pálya
teherbíró képessége az előirányzott
55 helyett 70-es mutatójú lett, ez azt
jelenti, hogy az Airbus A320-as
gépnél nagyobb gépek fogadását is
lehetővé teszi. Továbbá lehetőség
nyílik arra, hogy a pályát meghosz-
szabbítsák. 

Peti András hangsúlyozta: céljuk
minél több célállomásra járatokat
indítani. Szerdán érkezik a dort-
mundi, csütörtökön a memmingeni
WizzAir-járat, szeptember 20-ától
indul a budapesti járat, heti két al-
kalommal, akárcsak a londoni. Tár-
gyalások folynak a Tarommal a
bukaresti járatról is. 

Az utasok minél jobb kiszolgá-
lása érdekében a következő 
tanácsülésen a repülőtér és Vásár-
hely központja közötti buszjárat
ügyét is napirendre tűzik.

Leszállt az első repülőgép
(Folytatás az 1. oldalról)



Mindaddig, amíg vannak isko-
láink, amelyek képesek olyan
diákokat nevelni, akik ered-
ményesen szerepelnek az or-
szágos és nemzetközi
versenyeken, van remény,
hogy megtarthatjuk intézmé-
nyeinket. Ezekkel a szavakkal
biztatta az oktatásügyi tárca
képviseletében dr. Kovács Irén
Erzsébet államtitkár a romá-
niai magyar középiskolás diá-
kokat az idei 13. tan-
tárgyversenyen, amelynek a
marosvásárhelyi Bolyai Far-
kas Elméleti Líceum volt a
házigazdája. Ebből az alka-
lomból értékeltük a diákok
teljesítményét, a népes rész-
vételt, ami jóleső érzéssel töl-
tötte el mind a kívülről
szemlélőt, mind az oktatás-
ügy vezetőségében a nemze-
tiségi oktatásért felelős
államtitkárt. 

– Vannak kiemelkedően jó telje-
sítmények Maros megyében, de
mély sebek is. Gondolok a Római
Katolikus Teológiai Líceum
ügyére, hiszen véget ért a tanév,
sok ígéret elhangzott, ami mind-
eddig nem bizonyult valósnak...
– Rengeteget foglalkozunk ezzel

a kérdéssel, a jogi osztály képvise-
lői, a miniszter, és munkatársaim-
mal együtt a kisebbségért felelős
államtitkári kabinet. Remélem,
hogy megoldódik, hiszen a gyer-

mekek érdeke a legfontosabb, az,
hogy ott folytassák tanulmányaikat,
ahol ők és szüleik akarják. A tárca-
vezető viszonyulása pozitív, és én
úgy látom, hogy minden szinten
mindenki részéről létezik az akarat,
hogy a probléma megoldódjon. Van
politikai akarat, a minisztérium ve-
zetősége is kedvezően áll hozzá, és
nagyon remélem, hogy ez az össze-
fogás meghozza a gyümölcsét. 

– A másik nagy gond a tanköny-
vekkel való ellátás. Úgy múlt el ez
a tanév, hogy egyes évfolyamokon
szinte egyetlen tantárgyból sem
került érvényes tankönyv a diákok
kezébe. Beszámoltunk arról, hogy
történtek lépések, az RMDSZ or-
szágos szervezete is besegített,
szeptemberre, az új tanév kezde-
tére miben reménykedhetünk?
– Közel egy éve dolgozom a mi-

nisztériumban, és elmondhatom,
hogy folyamatosan a tankönyvekkel
– ami a legnagyobb gond a kisebb-
ségi oktatásban – foglalkoztam.

2013-ban szemléletváltás történt
a román oktatáspolitikában. Meg-
íródtak a kompetencia alapú tanter-
vek (2013-ban), amelyek új
tankönyvek megírását feltételezték.

2018-ig a tankönyvek kiadása a
magánkiadók feladata volt. Mivel a
kisebbségi nyelven tanuló diákok
számára a tankönyveket kisebb
számban kellett kiadni, és mivel
nemcsak a nyomtatott, hanem a di-
gitális interaktív változatot is el kel-
lett készíteni, a magánkiadóknak
gazdaságilag nem volt kifizetődő
ezen tankönyvek kiadása. 

A 2013-ban megjelent miniszteri
rendelet szerint a tankönyvpályáza-
tok beadásakor kötelezően be kel-
lett nyújtani a román nyelvű
fordítást is. Pl. az ábécéskönyvet is
le kellett román nyelvre fordítani. 

Ez a két tényező negatív hatással
volt a tankönyvkiadásra, és közel
50.000 (I-V.-es) magyar nyelven ta-
nuló diákot érintett. 

Az első lépés, amit megtettünk,
hogy 2017 decemberében kikerült a
szabályozásból az a paragrafus,
amely szerint a tankönyveket le kell
fordítani román nyelvre. 

Közben sikerült minisztériumi
szinten átalakítani az Országos Tan-
könyvkiadót, és ezáltal lehetővé
vált, hogy az összes tankönyv kia-
dását egy állami kiadó vállalja. 

Felméréseink alapján megállapí-
tottuk, hogy a tankönyvírásnak nem
volt nagy vonzata a magyar peda-
gógusok körében. Az RMDSZ szív-
ügyének tekinti a magyar oktatást,
a versenyképes tudást, és tökélete-
sen ismeri a magyar oktatás sajátos
problémáit. Ezért úgy döntött, hogy
pályázatot hirdet a magyar tan-
könyvírás támogatására (tankönyv-
írás, szerkesztés és illusztrálás).
Hatalmas lehetőség adódott, hogy
végre megíródjanak tankönyveink,
és megfeleljenek a minőségi köve-
telményeknek. 40 tankönyvpályázat
teljesítette a kritériumokat, és ezt a
munkát az RMDSZ egy jelentős
pénzösszeggel támogatta. A követ-
kező szakaszban a tankönyvpályá-
zatokat országos szinten értékelték,
és 31 tankönyvet hagytak jóvá az
első szakaszban. Több tantárgyból
az alternativitás is biztosítva van,
pl. magyar nyelv és irodalomból, a
kisebbségek számára írt román

nyelv és irodalomból stb. A máso-
dik felhívás során négy tankönyvet
fogadtak el a magyar diákok szá-
mára. Összesen 35 jóváhagyott
könyvünk van az I-VI. osztályosok
számára, ami rekordot jelent, mivel
az utolsó négy évben átlagosan két
tankönyv íródott meg évente. Kevés
lefedetlen tantárgyunk maradt, pl. a
református vallás, de reméljük,
hogy az új tankönyvtörvény lehe-
tővé teszi az anyaországból való be-
hozatalt. 

– Mennyi kellene összesen?
– A főtantárgyakból elkészültek

a tankönyvek: magyar nyelv és iro-
dalomból, a kisebbségek számára
írt román nyelv és irodalomból,
zenei nevelésből, a magyarság tör-
ténetéből.

– Ismeretes, hogy megóvták az
egységes tankönyvkiadásra vo-
natkozó miniszteri rendeletet. Ho-
gyan lesz tovább?

– Az egységes elképzelés az
volt, hogy az Országos Tankönyv-
kiadó jelenteti meg az összes tan-
könyvet, mert bebizonyosodott,
hogy a szabadpiaci rendszer nem
működik, és a kisebbségi diákok
számára kifejezetten hátrányos,
mivel a kiadóknak nem érte meg,
hogy a kis példányszámú könyve-
ket nyomtatott és digitális változat-
ban is megjelentessék. Nagyon
remélem, hogy az óvás ellenére
nem áll meg a folyamat, megoldó-
dik az Országos Tankönyvkiadó
jogi helyzete, és lesznek szeptem-
berre tankönyvek. 

– Hallottuk, hogy a tanügymi-
niszter külön díjazta a román
nyelv és irodalom tantárgyver-
seny országos szakaszán sikere-
sen szereplő magyar diákokat. 

– Az egyik kolléganőnk szer-
vezte a díjazást, és nagy öröm szá-
munkra, hogy nagyon tehetséges
diákjaink vannak ezen a téren is. 

A Bonus Pastor Alapítvány
eseménysorozattal fémje-
lezte az erdélyi intézményes
szenvedélybeteg-ellátó szol-
gálat fennállásának 25. évfor-
dulóját és a nemzetközi
kábítószer-ellenes világna-
pot. Pénteken a szerekkel
való visszaélés és függőségek
elleni romániai szövetség
(ROSAAC) évi közgyűlését,
míg szombaton nemzetközi
jubileumi konferenciát tartot-
tak a Kultúrpalota kistermé-
ben. Erre azt követően került
sor, hogy a marosvásárhelyi
várban szervezett Kontraszt-
kiál(lí)tást két hét alatt több
mint 1100-an látogatták meg. 

Az Erdélyi Református Egyház-
kerület keretében működő Refor-
mátus Mentő Misszió (RMM) és a
védnöksége alatt működő Bonus
Pastor Alapítvány 1993 óta áll a
férfi szenvedélybetegek és hozzá-
tartozóik szolgálatában. E tevé-
kenységről, a magyarózdi terápiás
központban folyó rehabilitációról
sokszor beszámoltunk lapunk ha-
sábjain az olvasóknak, de most, a
negyed évszázados évforduló kap-
csán érdemes újra a szervezet által
felvállalt mentőmisszióra figyelni.
Az itt folyó tevékenységről Szabó
István, a Bonus Pastor Alapítvány
ügyvezető igazgatója számolt be la-
punknak: 

– Csiha Kálmán püspök úr volt a
kezdeményező, ő bízta meg Hor-
váth Levente lelkipásztort, hogy in-
dítsa be az iszákosok
mentőmisszióját. Ennek voltak
előzményei, hiszen Tapolyai bácsi a
kilencvenes évek elején dolgozott
már iszákosokkal egy önkéntes csa-
pattal. A püspök úgy vélte, hogy
egyházi szervezetben kell folytatni
a munkát. Székelyudvarhelyen An-

talfi Gizella kezdeményezésére füg-
gőséggel küzdő emberek kezdtek el
találkozni, megfogalmazták az
igényt, hogy szükségük van a segít-
ségre, hogy megbirkózzanak vele.
Támogatói csoportok jöttek létre.
Az igény találkozott tehát a köz-
ponti egyházi kezdeményezéssel.
Szakemberek még nem voltak, de
mindenki a maga hitét és szívét tette
bele. Ennek következménye, hogy
sok ember kezdett szabadulni a füg-
gőségtől. Dr. Horváth Levente és
felesége többek között Magyaror-
szágon, Dömösön, a Magyar Kék-
kereszt Egyesületnél olyan szakmai
tapasztalatot szereztek, ami nagy-
ban hozzájárult a munka sikeréhez. 

– Hogyan alakult az alapítvány-
ban folyó tevékenység, milyen fej-
lődésről és újdonságról
számolhatunk be? 
– Az elmúlt 25 évben több ezer

terápiás alkalmat, több mint hetven
rövid terápiás programot szervez-
tünk, közel 450-en fordultak meg a
tizenhárom éve működő magya-
rózdi terápiás otthonban. Az iskolai
prevenciós programjainkon és a
nyári táborokban több
ezer gyerek vett részt.
Ezrekben számolható
az országos utógondo-
zói hétvégék résztve-
vőinek a száma. Az
országban az egyetlen
szervezetként végzünk
rövid terápiás gondo-
zást, évente háromszor
más-más városban.
Próbáljuk földrajzilag
lefedni a régiókat: egy
programot a Partium-
ban, egyet Belső-Er-
délyben, egyet a
Székelyföldön. Szív-
ügyünk a román nyelvű
terápia, évekig tartot-
tuk, de jelenleg nincs
elég szakemberünk
ahhoz, hogy ezt végez-

hessük. Tehát „jegeljük” egy ideje,
de reméljük, hogy a ROSAAC er-
nyőszervezet segítségével sikerül a
rövid terápiás programokat újrain-
dítani. A fejlődés tekintetében a
szakemberek munkáját tekintem a
legfontosabbnak, akik több mint
húsz éve lendületesen dolgoznak.
Többek között Bartha Éváról, Hor-
váth Máriáról, Adorján Éváról, Hor-
váth Leventéről beszélek, akik a
kilencvenes évektől végzik ezt a
munkát. A fejlődéshez hozzátarto-
zik a magyarózdi bentlakásos terá-
piás lehetőség. Magyar emberek
számára az egyetlen. A misszió
évek óta foglalkozik annak gondo-
latával, hogy nők és tinédzserek
számára is elindítsák a rehabilitá-
ciót, hiszen tudjuk, hogy egyre több
a függő a nők és a fiatalok körében
is. 

– A terápiára jelentkező szenve-
délybetegek között milyen a gyó-
gyulási arány? 
– Ha a terápián részt vevő leg-

alább egy évet „száraz” marad, nem
esik vissza, az már jó eredménynek
tekinthető. A kimutatásaink szerint

60-65 százalék azok aránya, akik
egy év után nem estek vissza. A te-
rápia jó alap a függőséggel való
harcban, így visszaépülhetnek a
családba, a társadalomba és a mun-
kaerőpiacra. Nagyon fontos, hogy
ott legyenek a gyülekezetben, támo-
gató csoportban, s tapasztalataink
szerint nagy részük ezt teszi. Vi-
szont ha visszakerülnek abba a kör-
nyezetbe, ahol a függőség
elkezdődött, s ha nem tartják a kap-
csolatot a sorstársakkal, nem dol-
goznak azon, hogy megálljanak,
hogy ne nyúljanak az italhoz, na-
gyon sokan visszaesnek. 

– Előző beszélgetéseink során szó
esett arról, hogy a terápiás prog-
ramok nem ingyenesek, s a társa-
dalom peremére került
iszákosoknak, drogfüggőknek
korlátozottak a lehetőségeik ilyen
téren. Változott-e valami azóta?
– Annyiban változott, hogy azóta

drágultak a szolgáltatásaink. A ma-
gyarózdi terápiás központban jelen-
leg havi 2300 lejbe kerül a terápia,
amit az év folyamán 2700 lejre fo-
gunk emelni. Ennyibe kerül nekünk
egy beutalt havi ellátása és gondo-
zása. Aki hozzánk fordul, interjún
vesz részt, a szakemberek eldöntik,
hogy ajánlják-e az ózdi terápiát
vagy sem, illetve ambuláns terápiát

javasolnak. A beszélgetésen kiderül,
hogy milyen anyagi lehetőségei
vannak az illetőnek. Ha megállapít-
ják, hogy szüksége van a terápiára,
de nem tudja kifizetni a teljes össze-
get, nem utasítjuk el. Tehát senki
sem marad ki a terápia lehetőségé-
ből csak azért, mert nem tud fizetni. 

– A költségek egy részét nem vál-
lalja át az állam? 
– Magyarországon több rehabili-

tációs központot látogattunk meg,
ott várólisták vannak, akkora az
igény. Viszont a magyar állam és a
nyugati államok az egészségellátási
rendszer részeként tekintenek a re-
habilitációs központokra, nem szo-
ciális ellátási központokként
működnek, mint Romániában. Ha
ez nálunk is megváltozna, sokkal
könnyebb lenne a helyzet, hiszen a
függőséggel küzdő beteg ellátása
teljesen vagy részben ingyenes
lenne. A konferenciák egyik meghí-
vottja Topolánszky Ákos, a Magyar
Drogterápiás Intézetek Szövetségé-
nek elnöke, az Európai Gazdasági
és Szociális Bizottság elnökségi
tagja, akitől arra is választ várunk,
hogy van-e lehetőség arra, hogy
nyomást gyakoroljanak a tagorszá-
gokra – jelen esetben Romániára –,
hogy a rehabilitációs ellátással fel-
zárkózzanak a nyugati standardok-

hoz – mondta Szabó
István, a Bonus Pastor
Alapítvány ügyvezető
igazgatója. 

A konferencián részt
vett és előadást tartott
Kató Béla, az Erdélyi Re-
formátus Egyházkerület
püspöke, dr. Horváth Le-
vente, a Református
Mentő Misszió igazgatója,
dr. Sineger Eleonóra ad-
diktológus, Sjaak Monster,
a ROSAAC elnöke, Topo-
lánszky Ákos, a MAD-
RISZ elnöke, dr. Kovács
Ágnes pszichiáter. A kon-
ferencián a függőségtől
szabadulóktól élettörténe-
teket is hallhattak a részt-
vevők. 
Fotó: Bonus Pastor

A rehabilitáció az egészségügyi rendszer részeként lenne eredményesebb
25 éve a szenvedélybetegek szolgálatában
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Bodolai Gyöngyi 

Mezey Sarolta

Sikerek és sebek 
Javulhat a tankönyvellátás 

Fotó: Nagy Tibor (archív)
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Ifj. Csegöldi Miklós osztályvezető kalauzolt a szennyvíztisztító állomáson  Fotó: Nagy Tibor

Maroskecén múlt héten meg-
történt a szennyvíztisztító ál-
lomás műszaki átvétele. Emil
Florin Mocan polgármester sze-
rint épp ideje volt a tizenegy
évvel ezelőtt elkezdett és fél-
bemaradt beruházást befe-
jezni, és a szolgáltatást
beindítani. 

A községközpontban négyszáz
ingatlan csatlakozott a szennyvízhá-
lózatra, Hadréven is tervezik a ki-
építését, amit ugyancsak a
maroskecei szennyvíztisztító szol-
gál majd ki. Finanszírozási kérel-
met is tettek le a vidékfejlesztési
minisztériumhoz a szennyvízháló-
zat bővítése érdekében, amely Had-
rév és Gerendkeresztúr csat-
lakoztatását célozza. 

Beruházások lakossági jelzésekre
A többség kérését teljesítik

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska
A kivitelezési közbeszerzés
alatt lévő másik nagy munká-
lat a községközpont mellékut-
cáinak a leaszfaltozása. Ezt
megelőzően Maroskecén be-
fejezték a gázvezetékek cse-
réjét. A veszélyesnek ítélt régi
vezetékeket polietilénre cse-
rélték. 

Megvalósításaik mellett az elöl-
járó negatívumként számolt be az
iskola épületének befejezéséhez
igényelt finanszírozási kérelem el-
utasításáról. 2007-ben kezdtek egy
új iskola építéséhez, ami anyagiak
hiányában mindmáig nem készült
el. Nemrég felmérették a félkész
épület műszaki állapotát, hogy ér-
demes-e folytatni a munkálatokat,
vagy az elmúlt tizenegy év alatt
romlott az állaga és a szilárdsága. A
szakemberek véleménye szerint
folytatható az építkezés, így hitel-
hez folyamodnak és önerőből feje-
zik be, mert a jelenlegi áldatlan
állapotot meg kell szüntetni. 

Önerőből a járóbeteg-rendelőt is
felújítanák, és felszerelnék korszerű
berendezésekkel. Maroskecén és
Hadrévben egy-egy szociális asz-
szisztens gondozza az idős betege-
ket. Szükség volna még egy
személyre, mivel Gerendkeresztú-
ron is sok az idős, de a megyei szo-
ciális igazgatóság nem
engedélyezte a harmadik személy
alkalmazását, így a jelenlegi két al-
kalmazott kell végezze az otthoni
idősgondozást. Az önkormányzat
alkalmazottai havonta egyszer-két-
szer kiszállnak Gerendkeresztúrra
és Hadrévre az adók és illetékek be-
gyűjtése végett, ezáltal megkímélik
az idősebbeket attól, hogy a község-
központba kelljen utazniuk vagy
gyalogolniuk. A gerendkeresztúri
lakosság régi óhaját teljesíti az ön-
kormányzat egy ravatalozó építésé-
vel. 80.000 lejt különítettek el erre,
a munkálatokat még az idén elkez-
dik, remélhetőleg jövőre be is feje-
zik. 

Aszfaltozás előtti 
gázvezetékcsere

A gerendkeresztúri reformá-
tus templom udvarát tábo-
rozó gyerekek töltötték meg
élettel a múlt héten. Házi-
gazda a kolozsvári belvárosi
gyülekezetből kihelyezett
Köblös Lehel, aki megválasztá-
sát követően, február óta a
helyi közösség és a környező
tanyák, valamint Hadrév re-
formátus közösségének lelki-
pásztora. 

A keresztúri parókián négy napig
táborozó harminc dévai vallásórás
gyereket Rátonyi Csaba, a 2016-ig
öt évig itt szolgált lelkipásztor kí-
sérte el. Kiemelte annak lehetősé-
gét, hogy a falu festői környezete, a
helyiek vendégszeretete, a parókia
udvara ideális lehet akár sátortábo-

rok megszervezésére is. Amint
Köblös Lehel lelkipásztor hangsú-
lyozta, a nyári vakációs tábor célja
Istenhez és egymáshoz közel ke-
rülni, a hasonló alkalmak jó össze-
kovácsoló erőt és tapasztalatcserét
jelentenek mind a vendégek, mind
a helyi közösség számára.

A gyülekezet tagjai adománya-
ikkal járultak hozzá a tábor meg-
szervezéséhez, a főzést is a
közösség asszonyai vállalták fel, a
közös tevékenységekbe pedig be-
vonták a gyerekeket is. 

A gerendkeresztúri vallásórás
gyerekek táboroztatását is szerve-
zik, amint a helyi lelkipásztor el-
mondta, a marosbogáti és csekelaki
gyerekekkel közösen táboroznak
majd Parajdon.

Vallástábor 
Gerendkeresztúron

Két nagy beruházási munká-
lat van közbeszerzési ver-
senytárgyalás alatt, egyik a
vezetékes víz bevezetése Ge-
rendkeresztúrra, amelynek a
közel kétmillió lejbe kerülő
hat kilométeres bekötőútját
két évvel ezelőtt leaszfaltoz-
ták az országos vidékfejlesz-
tési program révén.

A hozzáadottérték-adó (TVA)
nélkül 3.800.000 lejes munkálatot
a vidékfejlesztési minisztérium fi-
nanszírozza – mondta a kétezer-
hatszáz lelket meghaladó község
polgármestere. Legtöbb két héten
belül a nyertes cég kilétére is fény
derül, augusztus-szeptember folya-
mán pedig elkezdhetik a vízhálózat
kiépítését. Ez rendkívül fontos a
keresztúriak számára, mivel a köz-
egészségügyi igazgatóság ellenőr-
zései nyomán kiderült, hogy a
legtöbb kút vize nem alkalmas fo-
gyasztásra. Ugyanakkor nyáron a
kutak kiszáradnak, ami komoly

gondot jelent a település lakosságá-
nak. 2010-ben elkészült egy vízhá-
lózati terv, de érthetetlen okokból
nem nyújtottak be pályázatot, így
csak a jelenlegi polgármester hiva-
talba kerülését követően sikerült

pénzalapokat lehívni és a beruhá-
zási folyamatot elindítani. A veze-
tékes vizet a marosludasi vízüzem
szolgáltatja majd. Felvetésünkre,
hogy a csekély létszámú Kardos
lakói számíthatnak-e vezetékes
vízre, az elöljáró elmondta, hogy
akár önerőből is elhelyeznek majd
egy fővezetéket, hogy aki akar, rá-
csatlakozhasson. Mivel az önkor-
mányzat saját buldoexkavátort
szerzett be, az ehhez hasonló mun-
kálatokat önerőből is meg tudják
oldani. Az önkormányzat udvarán
egy multifunkcionális műhelyt is
berendeztek, ahol a víz- és csator-
nahálózat karbantartói műhelye is
helyet kap. Mivel a saját finanszí-
rozásból eszközölt beruházást nem
szándékozzák átadni az Aquaserv
vízszolgáltató ügykezelésébe, saját
szakembergárdával tartják majd
karban a község csatornahálózatát,
a díjakat pedig maguk szabhatják
meg, és községfejlesztésre fordít-
hatják.

Vezetékes víz lesz Gerendkeresztúron

A maroskecei és hadrévi gye-
rekek számára kialakítottak
egy-egy játszóteret, jövő évi
terveik szerint a gerendke-
resztúriaknak is létesítenek.
A GAL-program finanszíro-
zása keretében megvalósuló
terv költségeit 50.000 lejre
becsülik.

– Mi a magyarázata annak, hogy
a tervek között épp azok szerepel-

nek, amelyeket beszélgetéseink
során a települések lakói hiányos-
ságként említettek? – kérdeztük az
elöljárót.

– Hivatalba kerülésem óta egy
sajátos gyakorlatot vezettem be
annak érdekében, hogy feltérké-
pezzük a valós gondokat és hiá-
nyosságokat. A költségvetés
elosztását megelőzően, január 1-
31. között minden település ve-
gyesboltjában egy szavazóurnát

helyezünk ki, amelybe a lakosok
névtelenül leírhatják közösségi el-
képzeléseiket, vágyaikat és a hiá-
nyosságokat. 

Természetesen olvashattunk
köztük megvalósíthatatlan elképze-
léseket is, de a többség által meg-
fogalmazott kéréseket figyelembe
vesszük, és annak függvényében,
meg a fontossági sorrend szerint
tervezzük a beruházásokat –
mondta a polgármester.

A község harmadik játszóterét tervezik

Emil Florin Mocan polgármester



Kolumbia magabiztosan, 
3-0-ra győzte le a lengyel
csapatot az oroszországi lab-
darúgó-világbajnokság H
csoportjának vasárnapi, má-
sodik fordulójában, így el-
dőlt, hogy az európai
válogatott már nem juthat be
a nyolcaddöntőbe.

A 10. percre a dél-amerikai
együttes egyértelmű mezőnyfö-
lényt harcolt ki, de sok futással és

lendületes teljesítménnyel hiába
irányította a mérkőzést, a helyze-
teit nem tudta befejezni. Az első
félidő hajrájában aztán megérde-
melten jutott vezetéshez a kolum-
biai csapat a rendkívül passzív, az
ellenfél kapujára semmilyen ve-
szélyt nem jelentő lengyelekkel
szemben, akiknek kulcsembere, a
center Robert Lewandowski csak
vergődött a védők között.

A második félidőben kijött a

szorításból a lengyel együttes, de
gólhelyzetig csak egyszer jutott –
Lewandowski lövését védte Os-
pina –, miközben a kolumbiai vé-
delem végig fegyelmezett maradt.
A dél-amerikai csapat kontráiban
mindig több veszély volt, a felvo-
nás közepén két ellentámadást gól-
lal fejeztek be, így a hajrá előtt
eldöntötték a mérkőzést.

Kolumbia magabiztos győzelme, 
a lengyelek nem juthatnak tovább

A japán és a szenegáli váloga-
tott 2-2-es döntetlenre ját-
szott egymással az orosz-
országi labdarúgó-világbaj-
nokság H csoportjának vasár-
napi, második fordulójában.
Az utolsó kör előtt ezzel
mindkét együttesnek négy
pontja van, így biztató hely-
zetből várhatja csütörtöki
utolsó összecsapását.

Jól kezdte a mérkőzést az afrikai
együttes – amely az első fordulóban

a lengyel válogatottat győzte le –, s
a Liverpoolban játszó Sadio Mané
szerencsés góljával a vezetést is
megszerezte. Ezt követően ugyan
még volt helyzete Szenegálnak is,
de a japán csapat is egyre bátrabb
támadójátékot mutatott. Az ázsiai
gárda egy szép akció végén még az
első félidőben egyenlített.

A fordulás után is a japán csapat
volt a kezdeményezőbb, nagy gól-
helyzetig, valamint Inui Takasi
révén egy keresztlécig is eljutott, a
hajrát azonban így is Szenegál
kezdhette előnyből, mert Moussa
Wague betalált. A japánok szövet-
ségi kapitánya, Nisino Akira pá-
lyára küldte Honda Kejszukét, aki
hat perccel később kiegyenlített,
ezzel sorozatban harmadik világ-
bajnokságán talált be.

Az utolsó percekben már mind-
két csapat elsősorban az eredmény
megtartására figyelt, így döntetlen-
nel zárult az összecsapás.

Egyre több információ lát napvilágot a
közelmúltban alakult marosvásárhelyi
városi sportklubról, hivatalos nevén
CSM-ről (magyarul VSK), ami nem is
csoda, hiszen a legtöbb sportágban két
idény között vagyunk, és ha nem igye-
keznek a szakosztályok, lemaradnak a
beiratkozásról.

A legjobban talán a kosárlabdázóknak
kell igyekezniük, hiszen július 1-jén
várja a szövetség a jelentkezőket. Bár
egyelőre semmit nem lehet tudni a le-
endő csapat keretéről, szinte biztosan ál-
lítható, hogy a VSK-nak lesz csapata,
amire Szászgáspár Barnabás neve a ga-
rancia, aki a klub vezetőtanácsának is a tagja. Az
sem titok, hogy George Trif is a városi klubnál
folytatja edzőként, mint ahogy Lorencz Lajos, a
Maros KK egykori versenyszervezője is. Még
nem teljesen megerősített információ, de az is
valószínű, hogy a Sirius felnőtt női csapata is a
VSK színeiben folytatja.

Ugyancsak biztos helye van a klub keretében
a röplabdának, hiszen a VSK elnökének (vala-
mennyi szakosztálynak) Constantin Copotoiu
professzort, a női röplabdacsapatot eddig működ-
tető egyetemi sportklub tiszteletbeli elnökét ne-
vezték ki. Ez garancia arra, hogy a csapat nem
fog szűkölködni, ami azonban már most biztos,
hogy Laurenţiu Magdaş, a szakosztály elnöke
teljesen új keret kialakításán dolgozik. Ezt az bi-

zonyítja, hogy legtapasztaltabb játékosuk, Ro-
xana Iancu a napokban a Temesvári Agrolandhoz
igazolt. A röplabda egyébként az első sportág,
amelyben már az ősszel kezdődő idény program-
ját is kisorsolták.

A legtöbb információ a női kézilabdáról derült
ki, ezek szerint a VSK csapata az Olimpic ifjú-
sági keretére támaszkodik. A klubot Claudiu Evi
vezeti, edzőként Mihaela Evivel. Miután az is ki-
derült, hogy 700 ezer lejből gazdálkodnak, a lo-

gikus célkitűzés a feljutás lehet, ehhez
pedig néhány erősítésre is szükség lehet
az Olimpic elmúlt idényben már bizo-
nyító tehetségei mellett. Külön költség-
vetése van az utánpótlásnak, ezt a
korábban az Arena magánklubot mű-
ködtető Liana Costea vezeti. Ami azért

érdekes, mert eddig az Olimpic és az Arena késre
menő riválisok voltak.

A többi sportágról kevesebb az információ, de
a teremlabdarúgás biztosan ott lesz a szakosz-
tályok között, mint ahogy a foci is. A labdarúgók
a 4. ligában kezdik, de várhatóan ismét az elitet
célozza a női focicsapat Székes Károly irányítá-
sával, és ha a támogatás megfelelő szintű lesz,
erre minden esély megvan.

Lesz tekeszakosztály is a VSK-ban, de egye-
lőre csupán a kezdő csoportok szintjén, mint
ahogy vízilabda-szakosztály is, kérdés, hogy csak
női, avagy férfifelnőttcsapattal is. Az alapító ok-
iratban számos egyéb szakosztály is szerepel, a
tényleges működtetéshez azonban még nem min-
den esetben találták meg a legjobb változatot.

Alakul a városi sportklub

A labdarúgó-vb mérkőzéseinek televíziós közvetítési rendje 
Június 26., kedd:
* 17.00 óra, TVR 1, TVR HD, M4 Sport: Dánia – Franciaország (C csoport)
* 17.00 óra, TVR 2: Ausztrália – Peru (C csoport)
* 21.00 óra, TVR 1, TVR HD, M4 Sport: Nigéria – Argentína (D csoport)
* 21.00 óra, TVR 2: Izland – Horvátország (D csoport)
Június 27., szerda:
* 17.00 óra, TVR 1, TVR HD, M4 Sport: Dél-Korea – Németország (F csoport)
* 17.00 óra, TVR 2: Mexikó – Svédország (F csoport)
* 21.00 óra, TVR 1, TVR HD M4 Sport: Szerbia – Brazília (E csoport)
* 21.00 óra, TVR 2: Svájc – Costa Rica (E csoport)

Magyarország és Szlovákia ren-
dezheti 2022-ben a férfikézi-
labda-Európa-bajnokságot – erről
a kontinentális szövetség (EHF)
glasgow-i kongresszusán szüle-
tett döntés múlt héten. Az ese-
ményre még a belga, a francia és
a spanyol szövetség jelezte szin-
tén közös rendezési szándékát,
míg a dán és a svájci szövetség a
szavazás előtt visszalépett az
ugyancsak együttes pályázattal. A
női szakágban már rendeztek Eb-
t Magyarországon 2004-ben és
2014-ben is – utóbbit Horvátor-
szággal közösen –, a férfiaknál
azonban először kerül majd sor
erre.

A magyar szövetség elnöke, Kocsis
Máté előbb a szervezet honlapján kie-
melte: az ország és a magyar kézilab-
dasport számára „történelmi siker”, hogy
Szlovákiával közösen 2022-ben férfi-
Eb-t rendezhet, ami csúcseseménynek
számít a sportágban.

„A döntés egyértelmű elismerése az
elmúlt évek munkájának, hiszen több-
ször bebizonyítottuk már, hogy megbíz-
ható szervezők vagyunk, és garantált a
színvonalas és méltó rendezés” – nyilat-
kozott. „A 2022-es Eb rendezése azon-
túl, hogy megtiszteltetés és lehetőség,
egy új mérföldkő is, ami szerinte a válo-
gatottnak is jelentős elrugaszkodási pont
lesz, illetve a szurkolóknak nagyszerű él-
mény. Örülünk neki, büszkék vagyunk
rá, és büszke lehet rá minden magyar” –
fogalmazott Kocsis Máté.

A magyar küldöttség tagjaként Nagy
László, a Telekom Veszprém válogatott
játékosa elmondta: egy sportoló életében
„óriási dolog”, ha hazai pályán léphet
pályára világversenyen. „Sajnos nekem
nem adatott meg, ám nagyon drukkol-

tam, hogy a magyar válogatott a közel-
jövőben hazai világversenyen léphessen
pályára, ezért is volt öröm dolgozni a pá-
lyázat során és itt, Glasgow-ban” – fo-
galmazott.

A nemzetközi sportpályázatok magyar
kormánybiztosa, Fürjes Balázs államtit-
kár kiemelte: „a sportág nagyágyúit,
Franciaországot és Spanyolországot” si-
került legyőzni a szavazáson, meggyőző
fölénnyel. Szerinte a pályázat kulcse-
leme volt, hogy a szurkolók és a ver-
senyzők érdekét szolgálva a torna a kis
távolságok és az alacsony költségek Eu-
rópa-bajnoksága lesz.

A férfiak 15. kontinensbajnokságán –
a sportág történetében második alkalom-
mal – már 24 csapat vesz részt. Az Eb-t
2022 januárjában, a tervek szerint hat vá-
rosban rendezik meg, Magyarországon
Budapest, Debrecen, Szeged és Veszp-
rém, míg Szlovákiában Kassa és Po-
zsony lesz házigazda, a döntőnek a Papp
László Budapest Sportaréna ad otthont.

Az EHF Twitter-oldalának közlése
szerint a 2024-es, olimpiai kvalifikációs
férfi-Eb-n Németország látja vendégül a
kontinens legjobbjait, a szakágban meg-
határozó nemzet válogatottja már kétszer
nyert Eb-aranyérmet (2004, 2016), de vi-
lágbajnoksággal ellentétben kontinens-
bajnokságon korábban még nem lehetett
házigazda. A németek a dán és svájci
közös pályázatot utasították maguk
mögé a szavazáson. A magyarok és a
szlovákok szintén közösen jelentkeztek
a 2024-es Eb-rendezésre is, de a szava-
zásra ez már aktualitását veszítette.

A kongresszuson eldőlt, hogy a 2022-
es női Eb-t – először a sportág történeté-
ben – három országban rendezik, ennek
értelmében Macedónia, Montenegró és
Szlovénia lesz a házigazda.

Magyarország és Szlovákia rendezheti
2022-ben a férfikézilabda-Eb-t

Bálint Zsombor

Döntetlenre játszott 
Japán és Szenegál

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnokság, H csoport, 2. forduló: Japán – Sze-

negál 2-2 (1-1)
Jekatyerinburg, 32.572 néző, vezette: Gianluca Rocchi (olasz).
Gólszerzők: Inui (34.), Honda (78.), illetve Mané (12.), Wague

(71.).
Sárga lap: Inui (68.), Haszebe (94.), illetve Niang (59.), Sabaly

(90.), C. N’Doye (91.).
Japán: Kavasima – Szakaj, Josida, Sodzsi, Nagatomo – Haszebe,

Sibaszaki – Haragucsi Genki (75. Okazaki), Kagava (72. Honda),
Inui (87. Uszami) – Oszako .

Szenegál: Ndiaye – Sabaly, Koulibaly, Salif Sané, Wague – Pape
Alioune Ndiaye (81. Cheikh N’Doye), Alfred N’Diaye (65. Kouyate),
Gueye – Sarr, Niang (86. Diouf), Sadio Mané.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnokság, H csoport, 2. forduló: Kolumbia –

Lengyelország 3-0 (1-0)
Kazany, 42.873 néző, vezette: Cesar Arturo Ramos (mexikói).
Gólszerzők: Mina (40.), Falcao (70.), Cuadrado (75.).
Sárga lap: Bednarek (61.), Góralski (85.).
Kolumbia: Ospina – Arias, Davinson Sanchez, Mina, Mojica –

Aguilar (32. Uribe), Barrios – Cuadrado, Quintero (73. Lerma),
James Rodríguez – Falcao (78. Bacca).

Lengyelország: Szczesny – Piszczek, Bednarek, Pazdan (80.
Glik) – Bereszynski (72. Teodorczyk), Krychowiak, Góralski – Zi-

A H csoport állása
1. Japán                 2 1 1 0 4-3 4
2. Szenegál            2 1 1 0 4-3 4
3. Kolumbia           2 1 0 1 4-2 3
4. Lengyelország  2 0 0 2 1-5 0
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Június 17-én zajlott a II. ma-
roskeresztúri Gyöngykoszorú
találkozó a Tipegők néptánc-
csoport szervezésében, ami-
nek a székelykakasdi kultúr-
ház adott otthont. 

,,A tánc az, amivel nem lehet be-
telni, amiből soha nem lehet elég,
ugyanegy forma százféle alakítása,
ugyanegy téma sokszoros variáci-
ója” mottóval indított találkozóra
jelentkező néptánccsoportok ennek
az idézetnek az igazát bizonyítot-
ták. A rendezvényre hat néptánc-
csoport jelentkezett, a Tipegőkön
kívül jelen volt a csittszentiváni
Gyöngyvirág, a szépelykakasdi
Kakasmandikó, a mezőbándi Csip-
kebogyó, a vámosgálfalvi Frisska-
rézó és a bethlenszentmiklósi
Csillagszeműek csoport. 

A találkozó az esős időjárás el-
lenére a faluban való felvonulással
kezdődött, majd a kultúrotthonban
az eseményt Kovács Edit polgár-
mester asszony nyitotta meg, utána

Molnár Endre helyi református lel-
kipásztor áldotta meg az együttlé-
tet. 

A fellépések során a közönség
nagyon szép, ötletes összeállítá-
soknak, tartalmas koreográfiáknak
lehetett szemtanúja, a fellépő csa-
patok nyárádmenti, vajdaszentivá-
nyi, pálpataki, madarasi,
küküllőmenti, felcsíki táncokat és
népi gyermekjátékokat mutattak
be. A találkozó jókedvű mulatság-
gal folytatódott, a talpalávalót
Simó István és zenekara húzta. 

A színvonalas szervezés a Ti-
pegő néptánccsoport szülői közös-
ségét dicséri, akik Szász Béla Pál
csoportvezető és oktató irányításá-
val munkát és fáradságot nem kí-
mélve tették emlékezetessé a
találkozót. Köszönet nekik minde-
nért!

A Tipegők néptánccsoport a ha-
gyományok fennmaradása és ápo-
lása érdekében jött létre, ötödik éve
működik Maroskeresztúron, ahová

helybeli, nyárádtői és marosvásár-
helyi gyerekek járnak néptáncot ta-
nulni, a próbák színhelye a
Maroskeresztúri Általános Iskola
tornaterme. Az óvodás és 1–7. osz-
tályos gyermekekből álló csoport-
ban táncoló gyermekeknek a
karácsonyi, farsangi és anyák napi
fellépések mellett sikerült megmu-
tatkozniuk igazi színpadokon is.
Szívesen vesznek részt a környék-
beli néptánc- és Gyöngykoszorú
találkozókon, ellátogattak Magyar-
országra is. 

A népdal és népi gyermekjáté-
kok mellett igyekeztek elsajátítani
a Nyárád- és Maros mentén ismert
táncokat is. 

A csoport vezetői és oktatói
Deák Bernadett és Szász Béla Pál.

További sikereket kívánunk
nekik, kitartást a gyerekeknek a
néptáncok elsajátításában, a tánc-
oktatóknak pedig sok türelmet!

Nyárádi Eszter, 
a találkozó moderátora
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Olvasom, hogy a Marosvásár-
helyi Polgármesteri Hivatal
(nagyváradi és kolozsvári
mintára) bérbe adná a lakó-
negyedi parkolóhelyeket. Azt,
hogy ez a rendszer más váro-
sokban bevált volna, nem hi-
szem. Hacsak a beválás nem
csak annyit jelent, hogy még
több pénzt vasalnak be a la-
kosságtól. 

Ami az autóforgalmat (ide tarto-
zik a parkolás is) illeti, matemati-
kai-statisztikai módszerekkel
kidolgozott forgalomelmélettel
lehet modellezni, és az optimális
felé befolyásolni. Az elmélet vilá-
gosan mutatja, hogy a rendszer
vagy részei annál nagyobb valószí-
nűséggel kerülnek blokkolási álla-
potba, minél több erőforrásukat
vonjuk ki. A mi esetünkben ez azt
jelenti, hogy minél több vonalon
nem engedjük a forgalmat, annál
valószínűbb lesz a dugó a többi
úton, vagy minél több parkoló áll
üresen (mert ki van bérelve ugye-
bár), annál nehezebb lesz parkolni
a környéken. Ha meg nem tudunk
parkolni, akkor keringünk tovább,
hamis forgalmat generálva, növelve
a dugó keletkezésének valószínűsé-
gét. Ez matematikailag leírható, de,
gondolom, a Hivatal és a jóváhagyó
szakbizottságok elvégezték ezeket
az elemzéseket. Vagy mégsem? A
fedett parkolók építése és bérbe
adása már eleve nagyon sokat nehe-
zített a parkolási helyzeten, a mos-

tani javaslat a kegyelemdöfést vetíti
előre.

De a forgalomelméleten kívül
(ami azért elég makacs valami), a
javaslatnak vannak más vetületei is.

1. Miért nem lehet adminisztratív
úton kitiltani vagy eltávolítani a
céges haszonjárműveket, utánfutó-
kat stb. a tömbházak környéki par-
kolókból?

2. Miért nem élvezhetnek előnyt
az ott lakók, anélkül, hogy újabb
díjat fizetnének?

Ahol rossz a parkolási helyzet,
kevés a parkoló, arról az ott lakók
nem tehetnek. Diszkriminatív velük

szemben árveréssel felverni az ára-
kat, tovább büntetve őket. Aki meg
alulmaradna az árverésen, annak
milyen megoldást ajánl a hivatal?
Vigye az autóját, amerre lát? Az
meg, hogy az elosztás és a licit bot-
rányát a lakótársulások nyakába
akarják varrni, az cinikus.

3. Milyen procedúrák alapján
döntik el, hogy mely parkolóhelyek
szerepelnek ebben a játékban, és
melyik kihez tartozik? El lehet ezt
igazságos módon osztani? Vagy
például az nem diszkriminatív-e, ha
egy lakótársulásnál tízszer nagyobb
a család/parkoló arány, mint egy

másiknál? Beavatkozás nélkül ez
részben korrigálódik, de a javasolt
rendszer ezt az igazságtalanságot
bebetonozná.

4. Az már vicc kategória, hogy
7–15 óra között bárki által elfoglal-
ható lenne a parkoló. Képzeljük el,
hazamegyek 13 órakor, le akarok
parkolni, és el szeretnék menni
kocsi nélkül valahová. Van hét sza-
bad bérelt parkoló, de az enyém
foglalt. Akkor leparkolok az egyi-
ken, de nem mehetek el, mert 15
órakor át kell állnom a saját he-
lyemre, mert ha nem, megbüntet-
nek. Lehet ugyan, hogy közben

nem szabadult fel, akkor meg hív-
nom kell a rendőrséget, hogy az il-
letőt büntessék meg. Vicc, a
rosszabbik fajtából, jó sok büntetési
kilátással. Cuki.

5. Utoljára, de elsősorban meg-
kérdezném: miért fizetünk autó- és
útadót, meg az üzemanyag árában
levő magas díjakat? Ezzel kifizettük
azt, hogy az autó utakon közleke-
dik, és közterületi parkolókban áll.
Sőt, azt is, hogy további parkolókat
létesítsenek (könyörgöm, ne zöld-
övezetek, játszóterek vagy sportpá-
lyák helyén). Bár nehezen, de még
elfogadható, hogy kiemelt for-
galmú/fontosságú közterületeken
további parkolási díjat szedjenek a
hivatalok, de hogy saját lakókör-
nyezetedben, a közterületen levő
parkolót bérbe kelljen vegyed, az
botrányos. Ám sajnos törvényesen
meg lehet tenni. Ilyenek a törvé-
nyek, a lakosságért vannak, nem a
Hivatalért. Vagy fordítva?

Ha így haladunk, eszükbe juthat,
hogy amikor a bérelt parkolónk
vagy garázsunk éppen üres, akkor
fizessünk valami luxusilletéket,
mert a kocsink egy időben két he-
lyet foglal az univerzumban, azt,
ahol nincs, és azt, ahol van (mert
biztosan nem csak nincs, de van is
valahol!). Az ötletet nem védem le,
bár lehet, hogy bevezetik. Minden-
képpen megkérném a tanácsot,
hogy ezt azért ne szavazza meg.

Molnár László

A Hivatal bérbe ad nekünk, a helyzet ugyan romlik, de legalább fizetünk

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor (archív)

II. maroskeresztúri Gyöngykoszorú találkozó

Öt marosvásárhelyi diáklányt dí-
jazott április 18-án Dan Andone, a
British Council kolozsvári kiren-
deltségének igazgatója, hivatalos
keretek között, az Our Future (A mi
jövőnk) elnevezésű európai verseny
országos szakaszán elért első helye-
zésért. 

A nyertes lányok, Andreea Dula,
Marisa Dobrescu, Mara Lucinschi,
Patricia Paulus és Olah Vivien, vá-
rosunk különböző iskoláinak diák-
jai, akik több éve tanulnak a Succes
Lotus Cambridge-nyelvvizsgákra
felkészítő iskolában, és erre a ver-
senyre Adriana Borda és Sorin Să-
mărghiţan tanárok irányításával
készültek. A versenyen való részvé-
telüket az tette lehetővé, hogy az
előbb említett nyelviskola a British
Council Advantage programjának a
tagja, az évek óta a Cambridge-
vizsgát sikeresen letévő diákok
nagy számának köszönhetően. 

A verseny 2017. november 1. és
2018. március 31. között zajlott, és
Európában a legnagyobbnak szá-
mít, melynek tematikája a nyelv-
vizsgákhoz kapcsolódik. Célja
annak tudatosítása a fiatalokban,
hogy az angolnyelv-vizsgák sikeres

letétele minden fiatal jövőbeli kar-
rierje szempontjából fontos állo-
más. A diákoknak megadatott az a
lehetőség, hogy ők maguk alkossák
meg a Cambridge szóbeli vizsgák
kérdéseit, és kreatív válaszokat ad-
janak azokra. A kérdések témája a
saját városuk jövőbeli képének be-
mutatása volt, illetve annak össze-
hasonlítása a város jelenkori
arculatával. A 3–5 tagú diákcsopor-
tok (amelyek két korosztály szerinti
kategóriában versenyeztek, 7–12,
13–18 év), rövidfilmekkel nevez-
hettek be a versenyre. A marosvá-
sárhelyi csapat érdeme különösen
kiemelkedő, hiszen a korosztályuk-
nak megfelelő (13–18) alsó korha-
táron helyezkednek el,
versenytársaik mind jóval nagyob-
bak voltak. A videó a
https://vimeo.com/264057694. ol-
dalon tekinthető meg.

Sok sikert kívánunk nekik a to-
vábbiakban is, és reméljük, jövőre
sikerül megnyerniük Kelet-Európa
regionális döntőjét, melyben majd
kamatoztatni tudják az ebben az
évben szerzett tapasztalataikat. 

Fordítás: 
Adorjáni Andrea

Első díj az Our Future európai
verseny országos döntőjén



Sár és napsütés, vágták és koncertek,
no meg sok-sok érdeklődő – ezzel jel-
lemezhető a szombaton és vasárnap
zajlott Marosszéki Lófuttatás hatodik
kiírása. Az Erdőszentgyörgy fölötti
Padon több ezer ember fordult meg a
két nap alatt – részben a lovak, rész-
ben az egyéb programok csalogatták
ki őket a szabadba.

Habár a pénteki esőzés nem sok jót ígért,
szombaton délben a sár, latyak ellenére vo-
nulni kezdett a tömeg a rendezvény helyszí-
nére, s bár az elején még egy vékony zápor
ráijesztett az emberekre, délután kitisztult az
ég, és ez csak fokozta a jókedvet és a ver-
senyhangulatot.

A helyi Württemberg és a 15. Mátyás hu-
szárezred szovátai csapatának felvonulása
után került sor a megnyitóra. A magyar em-
bernek különös kötődése van a lóhoz, amely
jelen van kultúránkban, történelmünkben –
mondta a rendezvény fövédnöke, Péter Fe-
renc, aki szerint ez az esemény nemcsak Er-
dőszentgyörgy, hanem az egész régió
mozgatóereje lehet. „A polgármester jó lóra
tett”, a rendezvény évről évre kinövi magát –
fejtette ki a megyei tanács elnöke, aki büszke
arra, hogy az általa vezetett intézmény támo-
gatója lehet és a jövőben is az lesz ennek a
Lófuttatásnak. 

Csibi Attila Zoltán polgármester azt a hi-
hetetlen összefogást emelte ki, amely lehe-
tővé tette ennek a megszervezését: elindult
Maros megye egyik részéből, átfogta Hargita
és Kovászna megyét, majd visszacsatolt ide.
Rengeteg ember munkája van benne, parla-
menti és megyei képviselet, polgármesterek
és sok szentgyörgyi személy dolgozott az
„emberpróbáló” feladaton – részletezte az
elöljáró, aki azt is reméli, hogy „jövőre még
többen leszünk”, fontos megmutatni, hogy itt

élünk, és olyan rendezvényt szervezünk,
amelyre büszke a Székelyföld. Csontos
János, a debreceni 2. hagyományőrző huszár-
ezred vezetője, a rendezvény szakkommen-
tátora gratulált, hogy „sikerült Maros
megyében ezt a rendezvényt mint turisztikai
terméket kialakítani”, és egyedi élményeket
ígért a gyülekező tömegnek.
Értékes díjak és programok

Az átázott pálya igen megnehezítette a
lovak és lovasok dolgát, hiszen be kellett osz-

tani az erőt, figyelni kellett a biztonságos sza-
ladásra, és ilyenkor igazán jó szolgálatot tesz
a patkó – derült ki, miután a huszárok előfu-
tamával elkezdődött a verseny, majd követ-
kezett a Marosszéki Lófuttatás, aztán
mindkettőben a középfutamok. Az angol te-
livérek futamaira vasárnap került sor, majd
délután a döntőkre. A legjobb lovasoknak
járó díjak átadására már késő délután került
sor: a huszároknál a zetelaki Jakab Gábor
végzett az első helyen, és vihetett el 1.500

lejt, őt követte Bocskai Gellért (Gernyeszeg,
800 lej) és Simon András lófő (Marossárpa-
tak, 500 lej). Az angol futamban a sepsiszent-

györgyi Sas József lova bizonyult a
legjobbnak (és ezzel 10 ezer lejt szerzett gaz-
dájának), maga mögött hagyva Kolcz Cson-
gor (Sepsiszentgyörgy, 2 ezer lej) és Mokán
János (Gidófalva, ezer lej) paciját. A Maros-
széki Lófuttatás idei győztese, a sepsiszent-
györgyi Jakab Gábor 5 ezer lejjel
gazdagodott, ő a gyergyószentmiklósi Farkas

Ábelnél (3.500 lej) és a kézdivásárhelyi
Dávid Zoltánnál (2.500 lej) bizonyult gyor-
sabbnak.

A futamok mellett számos lovas és hagyo-
mányőrző programot követhettek a nézők:
szombaton a háromszéki Székely Virtus hon-
foglalás kori harcászati bemutatót tartott az
Attila király idejéből ismert Sas íjászok utó-
dai révén, késő délután és vasárnap a horto-
bágyi csikósok mutatták meg a maguk és
lovaik rátermettségét, képzettségét, a Farkas-
nyom barantacsoport harcászati és az erdélyi

lovas kaszkadőrök bemutatói fokozták a han-
gulatot. S hogy a gyerekek se unatkozzanak,
amiért a lovas versenyekből keveset láthattak
a felnőttek tömege miatt, lehetőségük volt az
íjászat és egyéb egykori harceszközök meg-
ismerésére, kipróbálására, de lósimogatásra
is.

A futamok mellett a legérdekesebbnek és
leglátványosabbnak a két nap végére tartoga-
tott programpontok bizonyultak: szombaton
este a budapesti Nemzeti Lovas Színáz mű-
vészi látványelemekkel, lovas játékkal és ze-
nével tette feledhetetlenné sokak számára a
Honfoglalás című rockoperát, és vasárnap
este, a Bojtorján koncertje után a Kincsem
film levetítését is sokan követték az óriáské-
pernyőn.

Ízek, tárgyak kavalkádja
Akit nem tudtak lekötni a lovas progra-

mok, azt a színpad elé csalogatták a szerve-
zők, hisz szombaton délután néptáncparádé
is volt: többször fellépett a helyi Százfonat,
mellette pedig a szovátai Sirülők, a sóváradi
Szuszékdöngetők, a kibédi Piros Hagyma, a
gyulakutai Szivárvány és a balavásári Vásár
csoport, de kibédi és szentgyörgyi ifjúsági ze-
nekarok is lehetőséget kaptak a bemutatko-
zásra. 

A tér másik oldalán kéttucatnyi kézműves
tette közszemlére és kínálta eladásra
portékáit: kézműves szappanok, fa ék-
szerek és dísztárgyak, mézespogácsa,
kézműves kekszek, hímzett és horgolt
ruhanemű, kellékek és tárgyak, babák,
festett porcelán, bőrdíszműves és leven-
dulakészítmények, szalmakalapok és
szalmaképek, pirográf díszek, féldrá-
gakő ékszerek és házi szörpök sorakoz-
tak az asztalokon. És a gyerekekről sem
feledkeztek meg, az ő rendelkezésükre
főtt kukoricát, sóváradi kézműves fagy-
laltok tucatját kínálók álltak, de a laci-
konyhák és sörcsapok sora sem
hiányzott. A sátorsort az önkormányza-
tok és a kötényt öltő polgármesterek zár-
ták, hiszen Marosszéki ízek néven
gasztronómiai verseny zajlott, amelynek
célja a kulináris értékek bemutatása volt,
így minden csapat az otthoni sajátos éte-
lek ízét hozta el és azt a terítéknek is tük-
röznie kellett. Székelyvécke tejfölös,
gombás vaddisznópörköltet készített no-
kedlivel, a kibédiek disznópörkölttel, a
sóváradiak babgulyással, a jeddiek szé-
kely, a házigazdák krumplis, a balavásá-
riak csülkös gulyással rukkoltak elő, a
nyárádszeredaiak csülkös töltött káposz-
tát rotyogtattak, míg a marosludasiak
liba- és mészárospörköltet kínáltak tök-

magosan és puliszkával, a házigazdák pedig
egy 45 kilogrammos malacot is sütöttek ke-
mencében. A Császár Károly szenátor, Szőcs
Levente és Kránics Róbert főszakács alkotta
zsűrinek nem volt könnyű dolga, de végül
meghozták a döntést: a legízletesebbnek a lu-
dasi bélszínpörköltet, a szentgyörgyi mala-
chúst és a balavásári gulyást találták.
Mindenki elégedett volt

Csibi Attila Zoltán polgármester az eddigi
legsikeresebbnek minősítette a hatodik lófut-
tatást, és nagyon elégedett volt mind a lovas,
mind az egyéb programokkal. A szabadtéri
rendezvények időjárásfüggőek, s itt is oko-
zott az eső némi gondot, de az önkormányzati
munkatársak és helyiek hihetetlen munkát vé-
geztek, egy adott pillanatban szinte félszázan
dolgoztak, hogy a több ezer ember jól érezze
magát, és biztonságosan lefolyhasson a ren-
dezvény. Ez a minimum, amit a következő
évben is nyújtani fognak, már körvonalazód-
nak a tervek jövőre, bár nem is a program a
lényeg, hanem az, hogy a lószerető emberek
és lovasok jól érezzék magukat, a versenyzők
pedig biztonságosan tudják róni a köröket.
Ennek érdekében jövőre teljesen új, bizton-
ságos pályát alakítanak ki – ígérte a főszer-
vező elöljáró. 

Jakab Kevend szervező szakmai szempont-
ból értékelte lapunknak a hétvégét, kiemelve,
hogy az összes tervezett programot percre
pontosan tudták indítani, egyetlen rajtot sem
kellett megismételni, egyetlen ló és lovas sem
sérült meg – minden versenyző úgy távozott,
hogy jövőre többedmagával tér vissza. Szé-
kelyföld leggyorsabb lovai és Románia leg-
jobb angol telivérei futottak itt – sorolta a
tényeket Jakab, aki, bár későn csatlakozott a
szervező csapathoz, nagyszerű emberekkel
dolgozott, akik minden vállalást teljesítettek.
Sok verseny szervezésében vett részt, de meg-
tiszteltetésnek érzi, hogy ilyen csapattal dol-
gozhatott. Ehhez a polgármester csak annyit
fűzött hozzá: nem szabad elfeledkezni a me-
gyei tanács támogatásáról és arról az egyesü-
letről, amely a lófuttatást Marosszéken
elindította: Erdőszentgyörgy ezt csak átvette,
de olyan rendezvénnyé szeretné fejleszteni,
amely a megyében etalonnak számít.

Jövőre is legalább ekkora rendezvényt ígérnek
Sikeres volt a Marosszéki Lófuttatás

Gligor Róbert László

A pénteki rossz idő sem tudta tönkretenni a pályát – hatalmas csatáknak, vágtáknak lehettünk szemtanúi 

Számos kísérőprogram volt: lovas harcászati bemutatók, néptánc, vásár, koncertek         Fotók: Gligor Róbert László

Nyolc önkormányzat és egy vadásztársaság hozta el Marosszék
legjobb ízeit 
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Az Ukrajnától elcsatolt Krím
félsziget és a Donyec-meden-
cei szakadár „Luhanszki Nép-
köztársaság” áramellátásáról
szolgáltatott ki információkat
az orosz Szövetségi Bizton-
sági Szolgálat (FSZB) szerint
Carina Ţurcan, az Inter RAO
orosz állami energetikai válla-
lat vezetőségi tagja, akit Ro-
mánia javára való kémkedés
vádjával vettek őrizetbe – kö-
zölte orosz titkosszolgálati és
energiaügyi forrásokra hivat-
kozva hétfőn az RBK című
gazdasági napilap.

Carina Ţurcant (a név orosz vál-
tozata szerint Karina Curkant) jú-
nius 14-én vették őrizetbe, másnap
a bíróság elrendelte előzetes letar-
tóztatását, amit a gyanúsított múlt
szerdán megfellebbezett. Ţurcan
2016-ban felvette az orosz állam-
polgárságot és lemondott moldovai
útleveléről, de Bukarest szerint

román állampolgársággal is rendel-
kezik.

Arról, hogy a Krím és a Lu-
hanszk áramellátásának megszerve-
zéséről információ szivárgott ki, az
RBK szerint az orosz Külső Hír-
szerző Szolgálat (SZVR) szerzett
tudomást. Az ügyben az FSZB el-
hárítási és gazdaságbiztonsági rész-
lege járt el. Ţurcant több mint egy
éven át megfigyelték; a művelet áp-
rilisban-májusban lépett aktív sza-
kaszába.

Az RBK szerint 2014-ben, ami-
kor Ukrajna azzal fenyegetőzött,
hogy lekapcsolja az áramot a Krím-
ben, az Inter RAO egyik leányvál-
lalata, a COR szervezte meg az
Ukrajnába irányuló energiaszállítá-
sokat, ahonnan az áram a félszigetre
ment tovább. A szállítási rendszert
Ţurcan dolgozta ki, aki ismerte az
orosz tisztségviselők minden ukraj-
nai kapcsolatát.

Mint arról a lap beszámolt, a
Krím orosz elcsatolását követően

Oroszországnak meg kellett álla-
podnia Ukrajnával a saját villamos-
energia-termeléssel szinte nem
rendelkező félsziget ellátásáról.
Ennek üzemeltetője egy, az Inter
RAO és a COR által 2014 áprilisá-
ban létrehozott cég volt, amely
Rinat Ahmetov Donyec-medencei
oligarcha DTEK Krimenergo válla-
latának közvetítésével vásárolt ára-
mot Ukrajnától, amit aztán a
Krímbe szállított.

2014 nyarán az ukrán kormány
rendkívüli állapotot vezetett be a
belső árampiacon a Donyec-meden-
cei szénszállítások akadozása miatt,
és azzal fenyegetőzött, hogy leál-
lítja a Krím áramellátását. Ekkor az
Inter RAO elkezdett elektromos
energiát Ukrajnába szállítani, amit
a Krímbe továbbított. A két fél 1,5
GW 2015-ben történő szállításáról
állapodott meg. A COR kilowattó-
ránként 2,4 rubelért szállította az
energiát Ukrajnába, amelyből a
Krím számára 2,99 rubelért vásárolt

vissza tőle. (1 rubel a jelenlegi ár-
folyamon mintegy 4,4 forintot ér.)

2015 novemberében ismeretle-
nek felrobbantották az Ukrajna te-
rületén át vezető, a Krímbe irányuló
távvezetékek tartóoszlopait. Szélső-
ségesek megakadályozták, hogy
Kijev ezeket helyre tudja állítani.
Az Oroszországból a Krímbe ve-
zető „energiahíd” első vezetékét
egy hét múlva helyezték üzembe. A
COR-t 2018 májusában számolták
fel.

A Donyec-medencével kapcso-
latban az RBK azt tudta meg, hogy
2015 nyara óta, amikor Ukrajna
megtagadta, hogy tovább fizesse az
el nem ismert „köztársaságokba”
irányuló orosz áramszállításokat,
ezeket a tételeket az orosz FSZK
áramszállító vállalat az ipari fo-
gyasztók számára megszabott tarifa
rovására, „normatív veszteségként”
kezdte el kezelni. A lap rámutatott,
hogy sem az orosz energiaügyi mi-
nisztérium, sem pedig a FSZK nem

ismerte el, hogy a Donyec-meden-
cébe történő szállításokat veszte-
ségként könyvelik el. A „Luhanszki
Népköztársaság” évi 2,5 milliárd
kilowattórával való ellátása 2,5-3
milliárd rubelbe kerül. A másik Do-
nyec-medencei szakadár entitás, a
„Donyecki Népköztársaság” áram-
ból önellátó.

A lap úgy értesült, hogy Ţurcan
őrizetbe vételét követően a hatósá-
gok átkutatták Vjacseszlav Krav-
csenko energiaügyi miniszter-
helyettes irodáját és lakását. Krav-
csenkót azonban az Interfax hír-
ügynökség szerint nem
gyanúsítottként, hanem tanúként
kezelik. Ţurcan a vallomásában to-
vábbi három minisztériumi tisztség-
viselőről tett említést.

Az RBK értesüléseit sem az
energiaügyi tárcánál, sem az Inter
RAO-nál, sem az SZRV-nél, sem
pedig az FSZB-nél nem kommen-
tálták. (MTI)
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A 2017/2018-as színházi
évad a Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház számára a sike-
rek megszilárdításának
évada volt. Az előző évek kö-
vetkezetes menedzsmentje,
a fesztiváljelenlétek, a díjak
és elismerések a nézői és kri-
tikai párbeszédekben egya-
ránt visszhangra leltek. 

A júniusban záruló évad során a
Tompa Miklós Társulatnak a szék-
helyen 11 bemutatója és 175 elő-
adása volt, továbbá bel- és külföldi
vendégjátékokon, valamint feszti-
válokon – többek között a Pécsi
Országos Színházi Találkozón, a
bukaresti Országos Színházi Fesz-
tiválon – is részt vettek a marosvá-
sárhelyi művészek. Az évad
repertoárját pályakezdő rendezők
előadásai gazdagították, hiszen a
színház idén is otthont adott a fiatal
színházi alkotók pályázatokból
megvalósított produkcióinak. Az
előadásszám-növekedés nagyobb
látogatottságot eredményezett, a
bérletvásárlók száma pedig tavaly-
hoz képest 10 százalékkal növeke-
dett – áll a társulat közleményében. 

Amint írják, az intézmény nem-
zetközi kapcsolatainak megerősö-

dését a fesztiváljelenlétek mellett a
hagyományteremtő szándékkal
megszervezett Showkeys színházi
szemle sikere is jelzi: az esemé-
nyen számos, jeles külföldi (Ma-
gyarország, Lengyelország,
Olaszország, Litvánia) színházi
szakember ismerkedett, találkozott
újra a társulattal. 

Az évad során kísérő rendezvé-
nyek – könyvbemutatók, jeles
napok megünneplései, kiállítások,
nyílt napok, intézménylátogatások,
kulisszajárások – is gazdagították a
programkínálatot, melyekre a visz-
szatérő vendégek mellett számos új
érdeklődő is érkezett. Mindezekről
és a következő évad terveiről is szó
esett a június 22-én megtartott
évadzáró társulati gyűlésen. 

Az idei záruló évadot premier-
rel (!) és két további előadással bú-
csúztatja a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulata: június 29-én, pénteken
19 órakor, valamint június 30-án,
szombaton 17 és 21 órakor Bélai
Marcel rendezésében William Sha-
kespeare III. Richárd című király-
drámáját tekintheti meg az
érdeklődő közönség a színház Un-
derground termében. Az előadás-
ban fellép Krisztián Kiliti, Beczásy

Áron, Fosztó András e.h., Pál Zol-
tán e.h., Kozma Gábor Viktor, Ko-
vács Botond, Lajter Márkó
Ernesztó e.h., Korodi Janka e.h.,
Benő Kinga és Sebestyén Erika.
Látványtervező: Szőke Zsuzsi, lát-
ványtervező-asszisztens: Papp
Gyopár és Mihály Katalin e.h., ko-
reográfus: Szabó Franciska, zene-
szerző: Pásztor Márk, produkciós
vezető: Medve Zsuzsa, rendező-
asszisztensek: Bilibók Anita, 
Renczés Viktória, Dobrovszki
Dóra, Ősz Emese e.h. Súgó: Bili-
bók Anita, ügyelő: Bilibók Anita. A
bemutatóra június 29-én, pénteken
19 órakor kerül sor, az előadás 16
éven aluliaknak nem ajánlott. A
produkció támogatója a Nemzeti
Kulturális Alap 

A színházi évadzárás egyúttal
már a következő szezon előkészü-
leteit is magában hordozza: amint
azt a társulat ígéri, szeptember 8-
án, szombaton 100 százalékos fel-
töltöttséggel és egész napos
programkavalkáddal várja barátait
a Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház, amely hűséges nézőit és a
szellemi kihívásokra-kalandokra
vágyó új barátait a következő szín-
házi évadban is szeretettel várja
előadásaira, rendezvényeire. (Knb.)

Premierrel zárul a sikerek 
megszilárdításának évada!

Orosz lap: a Krím és a Donyec-medence áramellátásáról adott ki információt 
a kémkedéssel vádolt orosz vezető

3,57 millió tanuló és egyete-
mista tanul Romániában, aki-
ket 236.200 tanár tanít, azaz
egy tanár átlagosan 15 diák-
kal foglalkozik egyszerre –
derül ki az Országos Statisz-
tikai Intézet (INS) hétfőn
közzétett adataiból.

A 2017–2018-as tanévben a ta-
nulók és egyetemisták száma
18.700 fővel, 3.578.600-ra csök-
kent. Nőtt a szakoktatásban
(+6,9%,) és az egyetemi oktatás-
ban (+1,4%,) beiskolázottak száma
a korábbi iskolai évhez képest.

A 2016–2017-os iskolai évben
497.600 tanuló és diák végzett, ez
0,3%-kal kevesebb, mint egy évvel
korábban.

A 2017–2018-as iskolai évbe be-
iratkozottak csaknem fele (46,9%-
a) elemi és általános iskolába jár,
nagyjából egyharmada pedig líce-
umba és óvodába (17,8%, illetve
15,1%). Az iskolai populáció
50,1%-át tették ki a fiúk, 71,4%-uk
városon járt iskolába vagy egye-
temre. A szakiskolákban összesen
90.200 gyerek tanult, ez a legala-
csonyabban reprezentált oktatási
forma (2,5%).

A 2017–2018-as tanévben az
egyetemekre 7.300-zal több diák
járt, a szakiskolákban 5.800-zal
több tanuló tanult, ezzel szemben
az általános iskolában 17.500-zal,
a líceumokban 13.100-zal csök-
kent a gyerekek száma az egy
évvel korábbi adatokhoz képest.

Az iskolai populáció nagy része
(95,4%-a) állami, 4,6%-a pedig
magán oktatási intézményekbe
járt. A 2017–2018-as tanévben
538.900 egyetemista volt, 54,2%-
uk lány. A legfelkapottabb szakok
a gazdasági, közigazgatási és jogi
(23,8%), illetve a mérnöki, feldol-
gozói és építkezési (21,0%) képzé-
sek.

A 2017–2018-as tanévben
236.200 tanár tanított, azaz egy
tanár átlagosan 15 tanulóval, diák-
kal foglalkozott.

A tanárok nagy része, 77,8%-a
nő, ez az arány még jobban eltoló-
dik az óvodai (99,7%) oktatásban.
A 0–8. osztályban az oktatók
80,1%-a, a főiskolai oktatásban
77,%-a, a líceumban 71,5%-a, a
szakoktatásban tanítók 68,2%-a
nő. (Agerpres)

Egy romániai tanár átlagosan 
15 diákkal foglalkozik egyszerre



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ 3 szobás tömbházlakás a
Meggyesfalvi negyedben. Ára: 38.000
euró, alkudható. Tel. 0751-467-518.
(9290)

ELADÓ különleges ház pirosban, a
Vácmányon (Koronka), alkudható
áron. Tel. 0749-044-500. (9081-I)

KIADÓ 2 hónapra (július, augusztus)
főtéri lakás. Tel. 0265/429-247.
(9295-I)

NÉMET ÁGYBETÉTEK eladók a
Niki Park üzletben. Nyugdíjasoknak
20% kedvezmény. Tel. 0744-438-
594. (20084)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011.
(9145)

TŰZIFA (gyertyán, csere) eladó házhoz
szállítva. Tel. 0745-793-465. (9144)

ELADÓ kemény tűzifa házhoz szállítva.
Tel. 0740-570-753. (9144)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0755-873-628.
(9256)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-929-106.
(9256)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0755-439-394.
(9256)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-707-713.
(9256)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (9292-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (9292-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Toth Erzsi névre szóló
nyugdíjasbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (9301)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)  

VÁLLALOK: bádogosmunkát (csatorná-
zást), tetőjavítást, „lindabozást” és
cserépforgatást. Tel. 0751-847-346.
(8988)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (8893)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (9245)

VÁLLALUNK: építkezési munkát, te-
tőjavítást, festést, cserépforgatást
stb. Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel. 0721-156-971. (9042)

VÁLLALUNK: építkezési munkát, te-
tőjavítást, festést, cserépforgatást
stb. Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel. 0746-819-774. (9043)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9049)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk a
szeretett férjre, édesapára,
nagyapára, jó barátra, KACSÓ
JÁNOSRA halálának évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét
őrzik szerettei. (9288-I)

Soha el nem múló fájda-
lommal emlékezünk június
26-án a 4 éve elhunyt KERCSÓ
ANTALRA.
Köszönjük, hogy éltél és
minket szerettél,
Nem haltál meg, csak álmodni
mentél.
Szívünkben itt él emléked
örökre,
Ha látni akarunk, felnézünk az
égre.
A csillagok között utazol
tovább,
Ott várj ránk, ha időnk lejárt.
Szeretteid: feleséged, lányod,
fiad. (9291-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
após, vő, sógor, rokon, szom-
széd, 

STANCIU ŞTEFAN
a volt Metalul szövetkezet 

dolgozója
életének 62. évében hosszas

szenvedés után 2018. június 22-
én megpihent. Drága halottunk
temetése 2018. június 26-án 13
órától lesz a marosszentgyörgyi
temetőben (az új kórház mögött).
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (9296-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik drága halottunk,
ID. VIDÁMI SÁNDOR temetésén
részt vettek és fájdalmunkban
osztoztak. A gyászoló család.
(1694-I)

A Népújság   
hirdetési irodájában

felveszünk  
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári 
SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai 
HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI  JELENBE.
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált 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 (ko-
porsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848) 
ÉPÍTKEZÉSI CÉG 10%-os kedvezménnyel vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lindab cserépből, cse-
répforgatást, külső és belső munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést, bontást is. Tel. 0747-634-
747. (8818-I)
KÖZPONTBAN LEVŐ PANZIÓ és VENDÉGLŐ SZAKÁCSOT alkalmaz. Tel. 0744-624-976.
(20251-I)
VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (20264)
A KOVÁCS PÉKSÉG ÉRTÉKESÍTŐT alkalmaz. Ha kedveled a kihívásokat, szeretsz jó csapatban dol-
gozni, akkor nálunk a helyed. Munkádért cserébe megbecsülés, bónuszok és versenyképes juttatás jár.
Várjuk önéletrajzodat a hr@kovacs.ro e-mail-címre vagy érdeklődj a 0733-052-106-os telefonszámon.
(62386)
A HIDROMIX és a HM PRODUCT KFT. MUNKATÁRSAKAT keres a következő állások betöltésére:
HEGESZTŐ, LAKATOS, BETONOZÁSBAN, ASZFALTOZÁSBAN tapasztalt SZAKEMBEREKET,
illetve CSOPORTOKAT ÚT- és HÍDÉPÍTÉSI MUNKÁLATOKRA, TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT bil-
lencsre és nemzetközi túlméretes árumozgatásra, IRÁNYÍTÓT-DISZPÉCSERT. Édeklődni személyesen
a cég székhelyén, a Március 8. utca 59. szám alatt (kakasdi út), vagy a 0265/253-662-es telefonszámon
9-17 óra között. (62380)
SÜRGŐSEN ALKALMAZUNK, azonnali kezdéssel, jókedvű, idős, nem fekvő úriember mellé mun-
kakedvelő, aktív, kötelezettség nélküli, hajtási engedéllyel rendelkező KÖZÉPKORÚ HÖLGYET. Aján-
lunk munkakönyves alkalmazást és előnyös bérezést. Érdeklődni a 0752-194-629-es telefonszámon
mindennap 8-17 óra között. (20280)
A VIOLETA STYLE KFT. (székhely: a Prodcomplex épületében) alkalmaz MUNKÁSOKAT lineáris
varrógépekre, minőségellenőröket és szabókat. Ajánlunk étkezési jegyeket, a fizetés alkudható és időben
történik. Érdeklődni a 0769-670-858-as telefonszámon. (20285)
A Hídvég utcai TAKARMÁNYBOLT alkalmaz FORGALMAZÓ ÜGYNÖKÖT. B kategóriás hajtási
kötelező, az állattechnikusi ismeretek előnyt jelentenek. Az önéletrajzot személyesen benyújthatják a
Hídvég utca 25. szám alatt vagy elküldhetik a barsaprescom@yahoo.com e-mail-címre.(20281-I)
ALKALMAZUNK szakképzett, illetve szakképzetlen FÉRFI MUNKAERŐT tejfeldolgozó üzembe, il-
letve GÉPKEZELŐT műszaki ismeretekkel. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0773-316-377,
8-16 óra között. (62404)
AJÁNDÉKBOLT fő és szezonális időtartamra MUNKATÁRSAKAT keres. Fényképes önéletrajzokat a
paradigmaesoteric@gmail.com e-mail-címre várunk. (20291-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

KIBÉD KÖZSÉG 
POLGÁRMESTERI  HIVATALA 

írásbeli versenyvizsgát szervez
július 27-én 11 órakor 

a hivatal Kibéd 452. sz. alatti székhelyén 
egy köztisztviselői állás betöltésére 

(felügyelő, I. osztály, fő szakmai fokozat), meghatározatlan időre 
a pénzügy, könyvelőség, adó és illetékek osztályon.

A jelentkezőknek teljesíteniük kell a köztisztviselők jogállásáról
szóló, 1999. évi 188-as számú újraközölt törvény 54-es cikkelyében
előírt feltételeket, valamint rendelkezniük kell a pénzügy vagy köny-
velőség terén egyetemi diplomával és 9 év munkatapasztalattal a szak-
mában.

A jelentkezési iratcsomót a polgármesteri hivatal székhelyén lehet
benyújtani július 17-én 12 óráig.

A versenyvizsga részvételi feltételei, a könyvészeti anyag, valamint
az állás részletes munkaköri leírása ki van függesztve az intézmény
székhelyén és közzétettük az intézmény weboldalán, a www.kibed.ro
vagy http://www.e-primarii.ro/primaria-chibed oldalon is.

Bővebb tájékoztatást a vizsgabizottság titkárától, Marton Melindától
kérhetnek az érdeklődők telefonon a 0265/717-783 számon vagy 
e-mailben: chibed@cjmures.ro.

Dósa Sándor polgármester

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!

Értesítjük a fémipari iskolában az ipari könyvelési szakon 1952-ben
végzetteket, hogy 2018. június 30-án, szombaton délben 1 órakor
66. érettségi találkozót rendezünk a Nosztalgia nyári kertben.
Szeretettel várjuk osztálytársainkat, ugyanakkor megemlékezünk
elhunyt TANÁRAINKRÓL, OSZTÁLYTÁRSAINKRÓL. Emlékük
legyen áldott, nyugalmuk csendes! 
Érdeklődni a 0365/443-696-os telefonszámon, Klósz Hilda „Vass”
(9280)

A GREEN ÖKOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY marosvásárhelyi posztliceális
iskolájába a 2018–2019-es tanévre a következő szakokra lehet
iratkozni: 
– általános,  laboratóriumi, radiológiai, balneo-fizioterápiás és
gyógytornászasszisztens,  román és magyar tagozatra. 
Érdeklődni a 0760-663-942-es telefonszámon lehet. (20228)  

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Marosvásárhelyen ŞTEFANIA javasasszony a
legnagyobb erővel bír. Paranormális
képességei révén segíteni tud, bármilyen
problémája van. Leveszi a rontást és az átkot,
súlyosságuktól függetlenül, feloldja a kötést.
Szétvált párokat békít ki, egyetértést visz a
családba, összehozza a férjet, feleséget.
Gyógymódot ismer az impotenciára,
alkoholizmusra, stresszre, meddőségre,
csontfájdalmakra, a megmagyarázhatatlan
fejfájásra és egyéb betegségekre.
Köszönetnyilvánítás:
Ildikó hálás Ştefania asszonynak, mert férje
visszatért hozzá, miután elhagyta. 
Hívja bizalommal Ştefania asszonyt, 100%
garancia.
Tel. 0743-854-205. (Fizetett hirdetés: mp.)

Mezőpanit Polgármesteri Hivatalában 
technikai és kataszteri iratok meghirdetésére kerül sor 

Mezőpanit község a Nemzeti Kataszteri Program keretében föld-
mérési munkát végez a 68-as kataszteri szektorban (Nyáras-tető),
melynek technikai és kataszteri iratai 2018. július 3-ától kezdődően
60 napig meghirdetésre kerülnek a hivatal székhelyén. Fellebbezési
szándékukat Mezőpanit Polgármesteri Hivatalában vagy az Or-
szágos Kataszteri Hivatal weboldalán jelezhetik.
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

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

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


