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Kivonultak a munkagépek

Felépítik az olimpiai uszodát

Írásbeliznek
az érettségizők

Tegnap megkezdődtek az érettségizők
igazi próbatételei, az írásbeli vizsgák
sorozata. A tizenkettedik osztályt végzett diákok elsőként román nyelvből
és irodalomból adhattak számot tudásukról.

____________4.
Kezdődik
a VIBE Fesztivál!

Július 4-én, csütörtökön veszi kezdetét a VIBE Fesztivál. Az egykori Félsziget helyszínén harmadik
alkalommal sorra kerülő, négy napig
tartó megaparti elsősorban az iskolás
és egyetemista generációt, a bulizók
legfiatalabb nemzedékét szólítja meg.

____________5.
Új napközi otthon
és óvoda épül

Tegnap kivonultak a munkagépek az
egykori marosvásárhelyi Május 1.
strand területére. Amint ismeretes,
több mint egy évtizedes huzavona után
végre elkészülhet az ide tervezett olimpiai méretű uszoda. Az építőtelep létesítésére vonatkozó rendeletet 2019.
június 20-án bocsátották ki, a versenytárgyalást elnyert cégcsoport gépei hétfőn kezdték meg a munkát, amiről
Cosmin Pop, a Maros Sportklub elnöke
számolt be lapunknak.

Vajda György

A sportklub vezetősége mindent megtett
azért, hogy minél előbb elkezdődjön a munkálat. Az építkezésről szóló 1505-ös kormányrendelet 2008-ban jelent meg. A területet
közhasznúvá kellett nyilvánítani, a meglévő
építményeket törölték a telekkönyvből. Egyebek mellett a folyamat ezért húzódott el, azonban volt egy idő (2013–2014), amikor a
finanszírozó, az Országos Beruházási Alap
(CNI) közölte, hogy pénzhiány miatt jegelték a
munkálatot. A kivitelező cégcsoport 2010-ben
nyerte meg a versenytárgyalást. A fővállalkozó
a Contranscom Benţa cég, társkivitelezők az Alpina Bau Gmbh, a Dafora Rt. és a Cseh Zrt. A

Fotó: Vajda György

szerződés szerint az épületet 14 hónap és öt nap
múlva kell kulcsrakészen átadni. A területet átrendezik. A kivitelező és a beruházó egyezsége
alapján elbontják ugyan, de újjáépítik a görkorcsolyapályát, amely sportbázisként szerepel a
nyilvántartásban. A tervek szerint ellipszis alakú
lesz. A parkrendezés mellett parkolóhelyeket is
létesítenek. Az elnök szerint ez nem lesz elegendő, így az építkezést követően a polgármesteri hivatallal közösen kell majd átalakítaniuk a
bejárat előtti területet, hogy nagyobb sporteseménykor megfelelő számú parkolóhelyet biztosítsanak.
(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith

Ádámos község polgármesterével,
Miklós Tiborral a községben zajló beruházásokról és tervekről, a megnyert
pályázatokról, a közbeszerzési eljárások körüli nehézségekről beszélgettünk.

____________6.
Kastélynap
Kutyfalván

Hogy a Degenfeld-kastélyt visszahozzák a köztudatba, és turistacsalogató
létesítménnyé tegyék, a tulajdonos
szombaton először nyitotta meg a kapuját a nagyközönség számára.

____________7.

Ellenlépés?

A magyarellenes provokációk hosszú sorának – MOGYE, marosvásárhelyi katolikus iskola, úzvölgyi katonatemető, székelyzászlóperek, magyar feliratok stb. –, úgy látszik, soha nem lesz vége.
Legfrissebb hír, hogy a kormányzó Szociáldemokrata Párt két szenátora a trianoni szerződés napjává nyilvánítaná Romániában június
4-ét. Ez azt is jelentené, hogy ezen a napon a történelmi esemény jelentőségét népszerűsítő rendezvényeket tartanának, és országszerte
kitűznék az „ünnepi” nemzeti trikolórt. A két szocdem szenátor, akiknek az agyából kipattant az ötlet – mint Zeusz fejéből Pallasz Athéné
–, egy volt külügyminiszter, volt igazságügyi miniszter, illetve a szenátusi frakció vezetője. Az előterjesztők sürgősségi eljárást kérnek a
jogszabály elfogadására. A törvénytervezet szerint a kormánynak és
a helyi hatóságoknak gondoskodniuk kell majd arról, hogy június 4én kitűzzék a köztereken a román nemzeti lobogót. Felhatalmazza az
állami és helyi hatóságokat, hogy logisztikai vagy költségvetési támogatást nyújtsanak a trianoni szerződés jelentőségét tudatosító tudományos, oktatási, kulturális rendezvények megszervezéséhez,
amelyekről a román közszolgálati médiának is be kell számolnia.
„A trianoni szerződés nemcsak Erdélynek az anyaországhoz, Romániához történt visszatérését szentesítette jogilag, hanem a térség
többségi román lakosságának politikai és polgári jogait is elismerte”
– áll a törvénytervezet indoklásában. A kezdeményezők szerint ez a
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 33 perckor,
lenyugszik
21 óra 18 perckor.
Az év 183. napja,
hátravan 182 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma OTTÓ, holnap KORNÉL és
SOMA napja.
KORNÉL: latin eredetű férfinév, a
Cornelius nemzetségnévből. Jelentése: somfa vagy szarv.
SOMA: a nyelvújítás korában alkotott név a som szóból, a Kornél magyarítására, abból a feltevésből
kiindulva, hogy a Kornél egy
„somfa” jelentésű szó származéka.

VALUTAÁRFOLYAM

Napos idő

BNR – 2019. július 1.
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4,1804
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186,7656

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

Folytatódik az adománygyűjtés
az Összetartozás templomának felépítésére

A Bözödújfaluért Egyesület kitartó adománygyűj- bárki támogathatja a templom építését. A banki átutaláshoz
tési tevékenysége révén biztosított források se- szükséges adatok:
BANCA TRANSILVANIA – TARGU MURES
gítségével
haladnak
az
Összetartozás
ASOCIATIA BOZODUJFALUERT,
templomának építési munkálatai.

A munkálatok 2018 végén kezdődtek el, eddig sikerült
30 tartóoszlopot behelyezni a talajba, azt betongerendával
összekötni és az alapot megönteni. A Katan Consulting vállalat – ígérete szerint – hétfőn lát(ott) hozzá a falazáshoz,
amelyhez a szükséges speciális hasított kő már a helyszínen
van. Az építést a mindennapos heves esőzések miatt átázott
töltés miatt kellett leállítani hetekkel ezelőtt, ugyanis az
balesetveszélyessé vált, munkagéppel megközelíthetetlen
lett a templom alapja. A megnövekedett vízszint miatt a
földtöltés járhatatlan volt, most azonban csökkent a tó vízszintje.
A kivitelezést finanszírozó Bözödújfaluért Egyesületnek
sikerült biztosítania a nagyrészt még hiányzó költségvetés
felét az építkezés főszponzora, a MOL Románia meghatározó támogatása révén.
A templomépítést fedező adománygyűjtés tovább folytatódik, hiszen jelentős összeg hiányzik még. Ezentúl is

COD CLIENT 257338, SWIFT: BTRLRO22
HUF RO86BTRLHUFCRT0257533801,
EUR RO73BTRLEURCRT0257533801
RON RO26BTRLRONCRT0257533801
A Bözödújfaluért Egyesület továbbá adománygyűjtő dobozokat helyezett ki a kőrispataki Szalmakalap-múzeumban,
az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastélyban, valamint a parajdi
sóbányában. Az adományozók nevét listába foglalta a Bözödújfaluért Egyesület, és a felépült Összetartozás templomában
lesz kifüggesztve. Ez a névsor addig is az Erdőszentgyörgy,
valamint a Bözödújfaluért Egyesület Facebook-oldalain ellenőrizhető, és aki úgy látja, kimaradt, vagy helyesírási hiba
van a nevében, jelezheti az oldalak kezelőinek.
A kivitelező és a megbízó reméli, hogy a kedvezőtlen
időjárás ellenére augusztus 3-án, a bözödújfalusi találkozón
át tudják adni az Összetartozás templomát.
Erdőszentgyörgy, 2019. július 1.

Megyei hírek

Jogi tanácsadás

Július 3-án, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár
Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos
minden iratot.

Skirtbike Marosvásárhelyen

A Skirtbike Maros és a Marosszéki Közösségi Alapítvány
szervezésében július 7-én, vasárnap ötödik alkalommal
kerül sor a Skirtbike nevű, hölgyeknek szóló kerékpáros akcióra. Gyülekező 14 órakor a Vár sétányon.

XVI. nyáresti orgonahangversenyek

A hét végén kezdődik a XVI. nyáresti orgonahangversenyek
koncertsorozat. Az első hangversenyre július 7-én, vasárnap 19 órakor a marosvásárhelyi Ady lakónegyedi Szent
Imre ferences templomban kerül sor, a jelenlévők Molnár
Tünde orgonajátékát hallgathatják.

Szászcsávási tánctábor

Jövő héten, július 8–14. között tartják meg Szászcsáváson
a hagyományőrző tánctábort, ahol naponta négy–négy órát
néptáncot és népzenét tanítanak a résztvevőknek. Táncoktatók: Kis István és Kis-Demeter Erika. A tábor ideje alatt
a szászcsávási magyar és cigány táncot lehet elsajátítani
kezdő és haladó szinten. Zeneoktatók: Csányi Sándor és
Mezei Sándor. A délutáni programban falulátogatás, szabadfoglalkozás is szerepel, esténként táncház lesz.

Unitárius nyári táborok

A Magyar Unitárius Egyház idén is megszervezi egyetemes
egyházi nyári táborait, ahova felekezeti hovatartozástól függetlenül várják a fiatalokat. Mától július 7-éig 8–11 évesek
számára gyermektábor, jövő héten, július 8–14. között 12–
14 évesek számára ifjúsági tábor zajlik Várfalván. A táborokkal kapcsolatos további részletek a https://unitarius.org
honlapon találhatók.

Kirándulás Székelyvarságra

Az Erdélyi Magyar Baloldal kirándulást szervez július 6-án,
szombaton Székelyvarságra, a Csorgókőhöz és a kilátóra.
Ebédidőben szalonna- és kolbászsütés lesz. Feliratkozni
Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 9. szám alatt lehet
(I. emelet) csütörtökig délelőttönként 9–11 óra között. Bővebb tájékoztatás a 0744-214-178-as telefonszámon.

Július 15-ig van nyitva a Bernády
Ház

Két hétig tart még nyitva, július 15-étől, hétfőtől pedig egy
hónapig zárva lesz a marosvásárhelyi Bernády Ház.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Elmesélt városok – Korunk,
2019. július

A lapszám a városok megismerésének lehetőségeit és eszközeit
vizsgálja, a történelem, az építészet, a művészettörténet és a műemlékpedagógia szempontjait hasznosítva. Milyen módon válhat a közönség egy régészeti ásatás folyamatának részévé, hogyan lehet a
történelmet és a kulturális örökséget gyerekek és fiatalok számára érdekesen és interaktívan bemutatni, miként válik az épített környezet
közösségformáló élménnyé? Beszámolók és beszélgetések által keresünk lehetséges válaszokat ilyen és ehhez hasonló kérdésekre.
A lapszám tartalmából: Orbán János: Tudománnyal az épített örökségért. A marosvásárhelyi műemléki topográfiáról, Gál Zsófia: Várostörténet gyerekszemmel. Kincses városaink nyomában, Zöldi
Anna: Láss, ne csak nézz... A KultúrAktív Egyesület projektjei (nem
csak) építészetről gyerekeknek, Barazsuly Viktória Adrienn: Amikor
be lehet lépni. Budapest100, épületek és lakók történetei, Korpás
Árpád: Pozsonyi kifli – az ennivaló történelem, Bereczki Zoltán –
Kapusi Krisztián: Miskolci átjárók, T. Szabó Csaba: A régészet új
irányzatai. A városi és közönségrégészet perspektívái Erdélyben, Újvári Dorottya: Látni és birtokolni a várost. Fényképarchívumok és a
múlt képei.

RENDEZVÉNYEK

III. Segesvári Magyar Napok

Július 12–14. között harmadszorra tartják meg a Segesvári Magyar Napok rendezvénysorozatot. A szervező
Homo Novus Egyesület a napokban tölti fel Facebookoldalára a részletes programot, amelyre mi is visszatérünk.

Lyukas óra

A Kemény Zsigmond Társaság évadzáró eseménye a
Lyukas óra. Az összejövetelre július 2-án, ma délután 6
órakor kerül sor a marosvásárhelyi Bernády Házban.
Meghívottak: Haller Béla, Káli Király István, Kovács Levente, Láng Orsolya, Nagy Attila, Nagy Miklós Kund,
Ötvös József és Sebestyén Aba.
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Szijjártó: a Romániát érintő magyar álláspontot is
befolyásolhatja a magyarellenesség

Az erősödő magyarellenesség a Romániát érintő
magyar álláspontot és döntéseket is befolyásolhatja
– jelentette ki Magyarország külgazdasági és külügyminisztere hétfőn Budapesten, egy más témában tartott sajtótájékoztatót követően.

A kisebbségben élő magyarok miatt fontos a kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolat. Emiatt sajnálatos, hogy a magyarellenes indulatok a román politikai élet legfelsőbb szintjeit is
elérték – mondta Szijjártó Péter.
A jó viszony nem csupán az ottani magyarságnak, hanem
Romániának is kedvezne, hiszen európai ügyekben és kereskedelmi kérdésekben is együttműködésre számíthatna Magyarországtól – tette hozzá.
A tárcavezető megjegyezte, hogy a magyar-román kapcsolat egészen a közelmúltig nemzetközi téren is eredményes
volt, és szimbolikus jelentőségű, hogy sikerült rendezni a marosvásárhelyi római katolikus líceum ügyét. A feszültségkeltést azonban vissza kell utasítani, Magyarország ezért akár
nemzetközi színtéren is fel fog lépni a magyarellenesség ellen
– hangsúlyozta.
Szijjártó Péter az uniós intézményvezetők megválasztására
utalva kijelentette, hogy Magyarország álláspontja kezdettől
fogva világos és egyértelmű. Nem számíthat a magyar támogatásra az a jelölt, aki nem tiszteli az európai nemzeteket, nem
becsüli a keresztény értékeket, és nem akarja megállítani a
migrációt – közölte a miniszter. (MTI)

Finnország átvette az Európai Unió soros elnökségét

Hétfőtől hat hónapig Finnország tölti be az Európai érdekében, hogy a jogállamisági elvek tiszteletben tartásához
Unió soros elnökségét, az észak-európai ország Ro- kössék a jövőben az uniós támogatásokat.
Az elnökség nyitóeseményére a Jean-Claude Juncker vemániától vette át, majd januárban Horvátországnak
zette Európai Bizottság tagjai jövő csütörtökön Helsinkibe láadja tovább a tisztséget.

togatnak, ahol a finn prioritásokról egyeztetnek.
Szimbolikus intézkedésként lemondtak az elnökség logójával ellátott szokásos ajándéktárgyak legyártásáról, és a megspórolt körülbelül 500 ezer eurót a delegációk finnországi útjai
miatti extra károsanyag-kibocsátás kompenzálására fogják fordítani.
Szakértők szerint jelentős kihívás lehet a ciklus alatt az
Egyesült Királyság európai uniós kilépési folyamatának rendezése és a 2021-2027-es költségvetési keret elfogadása is.
A rotációs elnökség az EU új alapszerződése, a 2009-ben
hatályba lépett Lisszaboni Szerződés óta valamelyest vesztett
korábbi jelentőségéből, főként amiatt, hogy az Európai Tanácsnak már saját elnöke van, a külügyi tanács üléseit pedig
az elnöklő állam külügyminisztere helyett már az uniós külés biztonságpolitikai főképviselő vezeti. A többi szakminiszteri
ülésen azonban továbbra is az érintett ország feladata a napirend kialakítása, az álláspontok közelítése és a kompromisszumok elérése. (MTI)

A V4-ek egyöntetűen ellenzik Timmermans jelölését
az Európai Bizottság élére

Mind a négy visegrádi ország (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia – V4) ellenzi, hogy
Frans Timmermans szociáldemokrata csúcsjelölt kerüljön az Európai Bizottság (EB) élére – értesült a
PAP lengyel hírügynökség.

Amennyiben a vasárnapi brüsszeli európai uniós csúcsértekezleten előterjesztik Timmermans jelöltségét az EB élére, a
V4 tagországainak mindegyike ellene fog szavazni. A szociáldemokraták csúcsjelöltjéhez szkeptikusan viszonyul Litvánia, Bulgária és Románia is – írja a PAP meg nem nevezett
diplomáciai forrásra hivatkozva.
A V4 kormányfői a csúcstalálkozót megelőzően egyeztettek
a lehetséges jelöltekről, találkoztak Angela Merkel német kancellárral is, és tervek szerint megbeszélést tartanak még Em-

manuele Macron francia elnökkel. Mindkét politikust feltehetőleg arról tájékoztatják, hogy Timmermans ellen szavaznak
majd – értesült a PAP.
A hírügynökség által idézett forrás szerint a V4 önmagában
nem képes ugyan megakadályozni, illetve keresztülvinni semmilyen jelöltséget, betöltheti viszont a mérleg nyelve szerepét.
A PAP Mateusz Morawiecki lengyel kormányfőt is idézi,
aki a csúcstalálkozóra érkezve kijelentette: Timmermans „nem
kompromisszumos jelölt”, az EB eddigi első alelnöke „erősen
megosztó szerepet tölt be Európában”, és „semmiképp sem
érti Közép-Európát, Európának a posztkommunista összeomlásból felemelkedő részét”. Morawiecki szerint az uniós tagállamok többsége azon az állásponton van, hogy
egységteremtő, kompromisszumkeresésre képes jelöltet kell
találni. (MTI)

Angol bíborost avat szentté Ferenc pápa

Az anglikán egyházból a katolikusra áttért John Henry
Newman bíborost, teológust Ferenc pápa októberben a Vatikánban szentté avatja – jelentette be a Vatikán hétfőn.
A szentté avatást október 13-ra tűzték ki, amikor az Amazóniával foglalkozó rendkívüli szinódus (püspöki tanácskozás) zajlik majd a Vatikánban. John Henry Newman
bíborossal együtt négy szerzetesnőt is szentté avatnak.
Newman bíboros az első angol, akit a reformáció óta a katolikus egyház szentté avat.
Az 1801-ben Londonban született John Henry Newman
anglikán vallású családhoz tartozott, az anglikán egyház diakónusa volt, majd áttért a római egyházba. 1847-ben szentelték katolikus pappá, csatlakozott a Néri Szent Fülöp
alapította Oratórium-közösséghez, majd 1848-ban hasonló
oratóriumot alapított Birminghamban. 1879-ben XIII. Leó

Támogatják Isărescu jelöltségét

A Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Liberálisok és
Demokraták Szövetsége is (ALDE) is a Román Nemzeti Bank (BNR) jelenlegi kormányzóját, Mugur Isărescut támogatja a jegybankelnöki tisztségre. A
koalíciós pártok vezetőinek hétfői ülését követően
Viorica Dăncilă miniszterelnök, a PSD elnöke azt
mondta, a PSD nevezhet meg jelöltet az első kormányzóhelyettesi tisztségre is, amelyre Florin Georgescut javasolják – tette hozzá. (Agerpres)

A munkanélküliek körében több
a férfi

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Az EU-hoz közel 25 évvel ezelőtt, 1995-ben csatlakozott
Finnország 1999 és 2006 után immár harmadszor látja el a
félévente tagállamról tagállamra szálló tisztet.
Helsinki már véglegesítette „Fenntartható Európa, fenntartható jövő” mottójú programját, amelyben a közös értékek, a
jogállamiság erősítését, az éghajlatváltozás elleni küzdelem
előmozdítását, a kontinens biztonságának fokozását és az EU
versenyképességének növelését tűzte ki célul.
Mint a finn elnökség honlapján kiemelték: „a nagyhatalmi
versengés és az asszertív unilateralizmus fokozódóban van, a
nemzetközi szabályalapú rendszert kihívások érik. Annak is
szemtanúi vagyunk, hogy megkérdőjeleződnek az EU közös
értékei, mi több, az egyik tagállam a közösség elhagyására készül.”
„Meg kell óvni az európai integráció sarokköveit, a békét,
a biztonságot, a stabilitást, a demokráciát és a prosperitást” –
írták.
Egyebek mellett hangsúlyozták, lépéseket kell tenni annak

Ország – világ
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pápa bíborossá kreálta, 1890-ben halt meg Birminghamben.
Ugyanebben a városban XVI. Benedek pápa avatta boldoggá
2010 szeptemberében.
Newman az egyik legjelentősebb hatású konvertitának számított a viktoriánus Angliában, teológusként, filozófusként,
íróként és költőként is ismert. Teológiai munkái visszaköszöntek a II. vatikáni zsinat (1962-1965) munkái során is.
Szentté avatását az anglikán egyház is üdvözölte „hídépítésnek” nevezve a két egyház közti kapcsolat jegyében.
A Vatikán hétfőn bejelentette, hogy Ferenc pápa július 8án a Szent Péter-bazilikában misét mutat be a Földközi-tengerbe veszett emberekért, a pápa hat évvel ezelőtti,
Lampedusa szigetén tett látogatása évfordulóján. A sajtó
előtt nem nyitott misén 250 menedékkérő vesz részt az őket
segítő szervezetek tagjaival.

3,9 százalék volt májusban a szezonálisan kiigazított
munkanélküliségi ráta, ez 0,1 százalékpontos mérséklődést jelent az előző hónapban jegyzett 4 százalékhoz képest – közölte hétfőn az Országos
Statisztikai Intézet (INS). A 15 és 74 év közötti munkanélküliek becsült száma 351.000-re esett vissza
májusban az előző hónapban regisztrált 354 ezerről.
A tavalyi év májusához képest is csökkenés észlelhető, akkor ugyanis 390 ezer állástalan személyt tartottak számon. A férfiak körében 0,9 százalékponttal
magasabb volt a munkanélküliség, mint a nőknél (a
férfiaknál 4,3 százalék, a nőknél 3,4 százalék). A 25
és 74 év közöttiek körében 3,1%-os munkanélküliségi rátát becsültek májusra (3,4% a férfiaknál és
2,5% a nőknél), ez a korosztály tette ki a munkanélküliek összlétszámának 72,3 százalékát. (Agerpres)

Kánikula lesz

Nagyon meleg időre számíthatunk az előttünk álló két
héten, de záporok, zivatarok is várhatók, főleg a hét
elején, majd július 9-e után – derül ki az Országos
Meteorológiai Szolgálatnak a július 1-je és 14-e közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből. Erdélyben
a jelzett időszak első napjaiban kánikulai meleg lesz,
kedden 35-36 Celsius-fokig nő az átlagos nappali
csúcshőmérséklet. Aztán fokozatosan enyhül a
meleg, 28 fokig csökkennek a nappali átlagos maximumok, így július 4-e és 14-e között az évszaknak
megfelelő hőmérséklet várható. Éjszaka az első napokban 16, aztán 12-14 fok körül alakul a hőmérséklet. Záporokra, zivatarokra július 3–5., illetve 9–14.
között van kilátás. Máramarosban, a Bánságban és
a Körösök vidékén szintén kánikula lesz kedden, 3536 Celsius-fokos átlagos csúcsértékekkel, aztán itt is
enyhülni fog a meleg, 4-e és 14-e között 28-31 fok
közötti maximumok várhatók. Az éjszakai hőmérséklet 17-19, aztán 14-16 fok körül alakul. Záporok, zivatarok kialakulása kedden, majd július 9-e után
valószínű. (Agerpres)

Ellenlépés?

(Folytatás az 1. oldalról)
dokumentum képezi a kétoldalú román–magyar kapcsolatok alapját, előírásainak tiszteletben tartása pedig –
a nemzetközi jog többi szabályának tiszteletben tartásával együtt – magától értetődő feltétele a két ország
közti kapcsolatok fejlődésének. A törvénytervezet kezdeményezői mostanában „a trianoni szerződés mibenlétének
eltorzított
értelmezését
népszerűsítő
próbálkozásokkal” szembesültek, és elfogadhatatlannak
tartják, mert szerintük „a történelem átírására és revizionista álláspontok hangoztatására irányuló” kísérletről van szó.
Elemzők szerint a kezdeményezés ellenreakció arra,
hogy a magyar Országgyűlés a nemzeti összetartozás
évének nyilvánította 2020-at, a trianoni békediktátum
100. évfordulóját. Sőt, olyan vélemények is elhangzottak, amelyek szerint provokáció, a magyarok hergelése
a két kormánypárti honatya tervezete. Köztudott, hogy
a magyar parlament döntését a bukaresti külügyminisztérium megalapozatlannak nevezte, mivel Románia szerint Trianon nem okozott „máig megoldatlan politikai,
gazdasági, jogi és lélektani problémákat”, és nem jelent
tragédiát, miként azt a budapesti parlamenti nyilatkozat
„beállítja”.
Ha ezek mellé tesszük a román védelmi tárca állásfoglalását, amely szerint a HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum parancsnoka félretájékoztatta a közvéleményt
az úzvölgyi temetőről folytatott magyar–román szakmai
megbeszélésről vagy a kormány legutóbbi döntéséről,
amellyel kiiktatta a kisebbségek számára kedvező paszszusokat a közigazgatási törvénykönyvből, világos, hogy
egyelőre szó sem lehet megbékélésről, a kapcsolatok jó
irányú fejlődéséről, csak „lépésekről” és „ellenlépésekről”.
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Kivonultak a munkagépek

(Folytatás az 1. oldalról)
Amint korábban említettük, az
épületben egy 50x25 méteres,
olimpiai méretű és egy 25x25 méteres, edzésekre alkalmas medence
kap helyet. Trambulin nem lesz.
Ezenkívül egy 800 férőhelyes lelátót is kialakítanak. A versenytárgyaláson megállapított kivitelezési
összeg 25.429.659 lej. A beruházott érték várhatóan több lesz, hiszen az azóta eltelt időben drágább
lett az építkezési anyag, a szakágazatban növelni kellett a fizetéseket.
Ez nem fékezi majd a munkálatokat, hiszen az igazgató szerint a
CNI vezetősége közölte: szerepel a

költségvetésben a szükséges öszszeg.
Az elnök azt is elárulta, hogy a
napokban írták alá a szerződést,
amellyel a műjégpályát is átadták
az Országos Beruházási Alapnak,
ezt követően kell elkészítsék az
épület befejezéséhez szükséges felmérést, illetve műszaki tanulmányt. Előreláthatólag 16 millió
lejre lenne szükség, ebben a terem
berendezése is benne van, a lelátói
székektől a kijelzőtáblákig, az
elektronikus irányítórendszerig, illetve a jégcsiszoló gépig. A hűtőberendezés működőképes. Két
alkalommal károsították meg a tol-

vajok a berendezést, de ez nem
okozott nagyobb gondot. Ígéret
van arra, hogy az Országos Beruházási Alap támogatásával mintegy
fél éven belül a műjégpálya építését, berendezését folytatják.
Cosmin Pop elmondta, ha sikerül a két sportlétesítményt felépíteni,
működtetni,
akkor
Marosvásárhely visszakerülhet a
nemzetközi
sportkörforgásba,
ugyanis a meglévő sportcsarnok és
az egykori labdarúgó – az átalakítás után atlétikai – pálya mellett
megfelelő feltételeket tudnak biztosítani nemzetközi turnék, versenyek szervezésére.

Óvás után csekély javulás

Képességvizsga –
végső eredmények

Szombaton kifüggesztették a
nyolcadikot végzett diákok
országos képességvizsgájának
végső
eredményeit.
Maros megyében az óvások
előtti, ideiglenes eredmények
szerint a vizsgázók 69,65%-a
ért el 5-ösnél nagyobb jegyátlagot. A fellebbezések elbírálása után – a korábbi évekhez
hasonlóan – csekély javulás
a
vizsgázók
észlelhető,
69,73%-ának lett 5 fölötti a
médiája.

Nagy Székely Ildikó

A
megyei
eredményekről
Camelia Irimie, a Maros Megyei
Tanfelügyelőség szóvivője tájékoztatott. Megyénkben összesen 13
diák érdemelte ki a maximális pontszámot, és a színtízesek száma az
óvások után nem nőtt. 9 és 9,99 közötti médiája 268 diáknak lett, az
óvások után számuk 275-re emelkedett. 8–8,99 közötti átlagra 503 diák
teljesített, a fellebbezések elbírálása
után azonban számuk 497-re csökkent. A legtöbb vizsgázó – 677-en –
7–7,99 közötti médiát ért el, a dolgozatok újrajavítása után a számuk
684-re nőtt. 6–6,99 közötti átlaga
650 diáknak volt, a fellebbezések
után számuk 642-re csökkent. 5–
5,99 közötti médiát 632-en értek el,

Az uszoda látványterve

Úzvölgyi katonatemető

Háborús propagandával vádolja
Kelemen Hunort a volt román vezérkari főnök

Feljelentette az ügyészségen
a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökét
Mircea
Chelaru
nyugalmazott tábornok, aki a
június 6-ai úzvögyi incidensről tett kijelentései miatt háborús propagandával vádolja
Kelemen Hunort – közölte
hétfőn a Maszol.ro kolozsvári
magyar hírportál, az Evenimentul Zilei című román lap
értesülésére hivatkozva.

Chelaru, aki 2000-ben néhány
hónapig a hadsereg vezérkari főnöke volt, jelenleg a Román Nemzet Pártja nevű nacionalista
politikai szervezet alelnöke.
A nyugalmazott tábornok felháborodását Kelemen Hunornak az
úzvölgyi incidenst követő napon az
RFI (a francia közszolgálati rádió)
román adásának adott interjúja váltotta ki. Az RMDSZ elnöke kijelentette: az incidenst szerinte
néhány román civil szervezet, illetve néhány ortodox pópa és nyugalmazott katonatiszt provokálta
ki, utóbbiak között említette Che-

laru tábornokot is. Kelemen Hunor
vandáloknak nevezte azokat, akik
megtámadták az élőláncot alkotó
székelyföldieket, összetörték a temetőkaput, kicsavarták a földből a
magyar katonák fakeresztjeit és
kövekkel dobálóztak.
„Látható volt, hogy az élőlánc
megtámadása koordináltan történt”
– jegyezte meg a politikus.
Az ügyészségre benyújtott feljelentésében a nyugalmazott tábornok fenyegetéssel, illetve hamis
információk és háborús propaganda terjesztésével vádolja Kelemen Hunort. Szerinte az RMDSZ
elnöke a kijelentésével az állam
biztonságát veszélyeztette azáltal,
hogy aláásta az állampolgároknak
a hadseregbe vetett bizalmát.
Chelaru bűnvádi panaszában
úgy fogalmaz: Kelemen Hunor
erőszakos konfliktus kiprovokálásának szándékával tette ezeket a kijelentéseit, amelyek fegyveres
összetűzésbe torkollhattak volna,
így háborús propagandának minősülnek.
Kelemen Hunor a Maszol.ro

megkeresésére nem kívánta kommentálni a nyugalmazott tábornok
vádjait.
A székelyföldiek áprilisban
szembesültek azzal, hogy a moldvai, Bákó megyei Dărmăneşti
(Dormánfalva) önkormányzata önkényesen román parcellát alakított
ki a székelyföldi Csíkszentmártonhoz tartozó, mára már elnéptelenedett hegyvidéki Úzvölgye első
világháborús magyar katonai temetőjében. Június 6-án több ezer
román megemlékező erőszakkal
benyomult a temetőbe, hogy részt
vegyen a román emlékmű ortodox
szertartással végzett felszentelésén,
miután székelyek élőlánccal próbálták megakadályozni a temetőfoglalást.
Az erdélyi magyar sajtó múlt
pénteki beszámolója szerint a hatóságok három hét elteltével sem
vonták felelősségre az úzvölgyi katonatemetőben történt erőszakos
behatolás elkövetőit, míg a békés
imalánc magyar szervezői közül
kettőt is tetemes pénzbírsággal sújtottak. (MTI)

Fotó: MTI/ Veres Nándor

számuk 635-re nőtt. Az 5 alatti
jegyátlagot elért diákok arányán
nem javított a fellebbezés: 4–4,99
közötti médiát 505-en értek el, számuk 503-ra csökkent, 3–3,99 között
349-en teljesítettek, számuk eggyel
csökkent, 2–2,99 közötti médiája
229 diáknak lett, számuk az óvások
után nem változott. Nem módosult
a leggyengébben teljesítők száma
sem, 1–1,99 közötti médiája összesen 112 Maros megyei diáknak van.
Szerdától választanak
A megyei tanfelügyelőség honlapján megtalálható ütemtervnek
megfelelően július 3-tól, szerdától
7-éig, vasárnapig választhatnak az
új tanévre meghirdetett kilencedik
osztályokból a nyolcadik osztályt
végzett és az országos képességvizsgán részt vett diákok. A diákok
szüleik és osztályfőnökük jelenlétében töltik ki az űrlapokat. Az V–
VIII. osztályos jegyátlag és a
vizsgaeredmények alapján történő
számítógépes elosztásra, az eredmények közzétételére július 12-én
kerül sor. A felvételt nyert diákoknak július 13–18. között kell elfoglalniuk a középiskolai helyeket. Az
első elosztás során kimaradt tanulók
július 24–30. között választhatnak a
betöltetlenül maradt helyekből, elosztásukra július 31. – augusztus 1.
között kerül sor.

Két Maros megyei diákot zártak ki

Írásbeliznek az érettségizők

Tegnap megkezdődtek az
érettségizők igazi próbatételei, az írásbeli vizsgák sorozata. A tizenkettedik osztályt
végzett
diákok
elsőként
román nyelvből és irodalomból adhattak számot tudásukról.

Nagy Székely Ildikó

Maros megyében 3192 diák iratkozott be az első írásbeli vizsgára,
közülük 85-en nem jelentek meg –
tudtuk meg Camelia Irimietől, a
megyei tanfelügyelőség szóvivőjétől. A szóvivő arról is tájékoztatott,
hogy a vizsgaszabályzat megsértése
miatt két diákot kizártak a román
írásbeliről: egyikük a marosvásárhelyi Gheorghe Şincai, másikuk a
szászrégeni Lucian Blaga középiskolában vizsgázott, és mindkettőjüknek megszólalt a mobiltelefonja.
Ma anyanyelvből írásbeliznek a
magyar, német, szerb, horvát, szlovák, török, ukrán és olasz kisebbséghez tartozó diákok. Július 3-án,
szerdán a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból zajlik le az írásbeli,
az utolsó vizsgát 4-én, csütörtökön

a szaknak megfelelő választott tantárgyból teszik le az érettségizők.
Az érettségire országszerte
136.087 tanuló iratkozott fel,
116.316-an a jelenlegi évfolyamból,
19.771-en pedig az előző évfolyamokból kerültek ki. Az első eredményeket a vizsgaközpontoknál és
a bacalaureat.edu.ro honlapon július
8-án, hétfőn déli 12 órától teszik
közzé. Az óvásokat aznap 12 és 16
óra között lehet benyújtani. A végleges jegyeket július 13-án függesztik ki.
A diákok az írásbeli vizsgák
helyszíneire 7:30 és 8:30 óra között
léphetnek be, érvényes személyi
okmánnyal. A feladatok teljesítésére 3 órát kapnak, amit a tételek kiosztása után számítanak. A
vizsgalapokon kék tintájú tollat, a
rajzokhoz, ábrákhoz pedig fekete
ceruzát használhatnak. A matematika- és a földrajzvizsgához kérhetnek
rajzfelszerelést.
A
számológépek használata tilos, és
csak a teremben kiosztott papírokat
lehet használni. Mint ismeretes,
mindenik teremben van térfigyelő
kamera, így a vizsgáról hang- és
képfelvétel is készül.

Nem tudja igazolni
vagyonát

Mintegy 2,7 millió lejes vagyonát nem tudja igazolni Cătălin Cherecheş
nagybányai polgármester. Az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség
(ANI) hétfőn közölte, hogy 2.741.026,318 lej különbséget fedezett fel a
Cătălin Cherecheş által 2012 júniusa és 2017 decembere között polgármesterként szerzett jövedelem és az elöljáró valós vagyongyarapodása
között, ezért a kolozsvári ítélőtábla vagyonvizsgálattal foglalkozó bizottságához fordult az ügyben. Az ANI rámutat, Cătălin Cherecheş 2017. július 17-i és 2018. június 15-i vagyonbevallásában valótlan adatokat közölt,
amikor azt állította, hogy magánszemélyként 500 ezer eurót adott kölcsön,
ezért feljelentést tettek ellene a nagybányai ügyészségnél hamis nyilatkozattétel gyanúja miatt. Az ANI értesítette a polgármestert a vagyonvizsgálat elkezdéséről és annak eredményéről, és adatokat kért tőle vagyonára
vonatkozóan, Cherecheş azonban nem szolgáltatott információkat – áll
még a közleményben. (Agerpres)
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Kezdődik a VIBE Fesztivál!

Több mint 100 fellépő, gazdag programkínálat

Július 4-én, csütörtökön veszi
kezdetét a VIBE Fesztivál. Az
egykori Félsziget helyszínén
harmadik alkalommal sorra
kerülő, négy napig tartó
megaparti elsősorban az iskolás és egyetemista generációt, a bulizók legfiatalabb
nemzedékét szólítja meg, így
értelemszerűen rájuk koncentrál, és a koncertek mellett
a
kiegészítő
rendezvények igen gazdag
tárházából számos olyan
programot is kínál, amellyekkel éppen őket segítik – legyen szó egyetemválasztásról, munkavállalásról vagy
hasonlókról.

Kaáli Nagy Botond

A július 7-én (azaz 8-a hajnalán)
véget érő fesztiválon ez évben a hagyományos programok – például a
VIBE Koli nevet viselő fórum, a
Fashion Corner nevű életvitel- és
divatsarok, a Beauty Lounge, a Design Fair képzőművészeti műhely
és a különböző workshopok – mellett újdonságokkal is jelentkeznek a
szervezők, akik hétfő délelőtt a Gokart Racing vendéglőjében szervezett sajtótájékoztatón azt is
elárulták, hogy az idei fellépők listája több mint száz nevet tartalmaz.
A sajtótájékoztatón a fiatal szervezőcsapat fogadta a résztvevőket,
közöttük Rés Konrád Gergely fesztiváligazgató, Buryán Tünde összprogram-koordinátor,
Borzási
Sarolta, a VIBE Koli programigazgatója. Amint elhangzott, az említett újdonságok egyike a Black Box
nevű eseményhelyszín, amelyet teljes mértékben a KMDSZ karolt fel.
Ők ezúttal az erdélyi előadókat, a
hazai városok underground képviselőit kívánják minél jobban megismertetni, ezért a Black Boxban
rengeteg olyan erdélyi DJ lép fel,
akik egy helyszínen még nem szerepeltek, a záróbulin pedig három
francia lemezlovas felel majd a hangulatért. A Black Boxban reggeltől

estig fog szólni a zene, ez a VIBEon újdonság.
A fesztivállal együtt született a
Koli tudásfórum, amelynek célja a
színes nappali programok mellett
szakmai előadások szervezése és
vendéglátása is. A három helyszínen – Garázs, Kert és Part – zajló
VIBE Koli idei témája a millenniumi nemzedék, e témát négy kategória segítségével járják körül a
meghívott előadók: technológia,
társadalom, művészetek, életstílus.
Számos előadót hívtak meg, és fontosnak tartottak olyan sikeres erdélyi fiatalokat is bemutatni, akik
befutottak. A Koli időpontja pont
érettségi után és az egyetemi felvételik előtt lesz, ráadásul a fiatalok
személyesen találkozhatnak Erdély
legszínvonalasabb egyetemi oktatóival is: a Sapientia egyetem például
egy teljes sátorral vesz részt a fesztiválon.
A kulturális programok bázisa a
Kerengő, ez köti össze mindegyik
kulturális programot, képezi a találkozási pontot. A szervezők egyik
idei célja az volt, hogy az összművészeti programokba személyesebben vonják be a fesztiválozókat –
erre a fesztivál művészeti pályázatának keretében nyílt lehetőség. Az
installációk formájában létrehozott
alkotások érdekessége, hogy azok
az idézetek, amelyek az installációkban megjelennek, ideiglenes tetoválások formájában is elérhetők
lesznek – úgymond testközelbe
hozzák a művészeteket. A Kerengőben a program mindennap jógával
indul, napközben chill zone-ként,
lazulási pontként szolgál a helyszín.
A programban Ady Endrével kapcsolatos interaktív szerepjáték is helyet kap, Adyval az esti bulikra
pedig a Kerengő egésze világító dobozzá alakul. Az itteni estéket fiatal
vásárhelyi lemezlovasok zárják,
ugyanitt fellépnek diáktársulatok is.
A fesztivál ideje alatt reggel tíztől
másnap reggel tízig zajlanak a programok, a szervezőknek sikerült egy
olyan, igen gazdag összművészeti
kínálatot létrehozni, amely mellett
a testmozgás is szerepet kap: lesz-

nek sportprogramok is, focikupa,
streetballkupa, teqballkupa, tengerparti hangulatú röplabdapálya, illetve társasjátékok, fotózkodás,
továbbá mozgószínház is, utóbbi
napi kétszer a fesztivál területén.
Próbálják ugyan kivinni az embereket a szabadba, de lesznek számítógépes játékok és kocsmasportok
is. Tornára is lesz lehetőség, érkezik
egy fitnesztréner, aki mindennap
edzést tart a nagyszínpadon. Továbbá mindegyik nap két nagy
táncelőadás is szerepel a programban, tűzzsonglőrökkel, látványos
effektusokkal. Szombaton a Mures
Monsters amerikaifoci-csapat is
megérkezik, bemutatják a sportot,
és közösen edzenek a fesztiválozókkal. Újdonság, és valószínűleg
nagy érdeklődésnek fog majd örvendeni a Gokart melletti, Csemetezug nevű gyereksátor, ami csak a
picinyekről szól: reggeltől késő
estig, az utolsó koncertig itt foglalkoznak azokkal a kicsikkel, akiknek a szülei bulizni, fesztiválozni
szeretnének. Lesznek ejtőernyős já-

tékok, arcfestés, tánctanulás, drámapedagógiai foglalkozás, kincskeresés és hasonlók. A Fashion
Corner pedig továbbra is a fesztivál
divathelyszíneként szolgál, ahol erdélyi alkotók, designerek, ékszerkészítők lesznek jelen. Ami a zenei
felhozatalt illeti, ezt három szempont szerint állították össze a szervezők: legyen néhány olyan
nemzetközi név, amely tömegeket
meg tud mozgatni, és akikért jönnek a magyar fiatalok messziről is
– ilyen idén a Lost Frequenicies,
Allen Farben, a Modestep vagy a
Foreign Beggars; Magyarországról
azokat hívják, akik aktuálisan a
legfelkapottabbak, de legyenek rétegzenekarok is, az idén elég erős a
rap- és hiphopvonal; fontos továbbá
a helyi zenekarok, erdélyi lemezlovasok szerepeltetése, megismertetése. Nekik az idén is szerveztek
versenyt a fesztivál Instagram-oldalán. Ennek köszönhetően minden
napra jutott egy erdélyi zenekar, a
60-ból négy zenekart és 6 DJ-t választott ki a fesztivál közössége.

Összességében több mint 100 előadó lesz a VIBE-on, amelynek egy
további újdonságát a VIBE AR
nevű kiterjesztett valóság képezi.
Ez egy telefonra letölthető alkalmazás, amelyre a szervezők töltenek
fel tartalmat. Ha ezt letöltjük, és beolvassuk a programfüzet hátát vagy
a plakátot, akkor mindennap egyegy más fesztiválvideó jelenik meg.
Ha valaki a Facebook-on nem kapja
el, hogy aznap mi történt a fesztiválon, akkor ezúton megnézheti. Ez a
technológia olyan újdonság, amit a
szervezők is megpróbálnak kihasználni, a nyomtatott anyagokat átviszik az online térbe is. Muresan
Dávidnak, a fesztivál designerének
államvizsga-dolgozata volt ez a
projekt.
Az idei VIBE helyszíne tehát a
Maros-part, a számos koncertet és igen
sok kiegészítő programot felvonultató,
pörgősnek ígérkező eseménysorozattal
kapcsolatos részletekről a fesztivál oldalán – vibefesztival.ro –, a közösségi
médiában és a letölthető alkalmazásban szerezhetnek tudomást.

– Az első Csíkszeredai Régizene
Fesztivált 1980-tól számítjuk, ekkor
már fesztivál jelleget öltött, néhány
együttes fellépésével. A következő
években egyre népszerűbb lett,
majd a kommunista rendszer 1986ban betiltotta, a szervezőket kiutasították az országból. 1990-ben
indult újra, mára a legnagyobb és

legismertebb hazai régizene-fesztivállá nőtte ki magát – részletezte dr.
Filip Ignác Csaba, a rendezvény
művészeti vezetője.
A 17. századi ferences-rendi
szerzetes, zeneszerző, orgonaművész és -készítő, botanikus, építész,
nyomdász és könyvkiadó szellemisége végigkísérte a régizene-feszti-

vált, az erdélyi zene és Kájoni János
zenei hagyatéka minden évben
jelen volt a műsorának kínálatában,
így nem volt kérdés, hogy az idei
rendezvény témája az emlékévhez
igazodva eköré épül majd.
– A fesztivállal egy időben zajló
Régizenei Nyári Egyetem orgonakurzusa az ogonaépítő és orgonista

Kájoni előtt hajt fejet, előadásokon
idézzük fel alakját, a tananyag is a
zenei örökségére épül, mint ahogy
a fesztiválon fellépők is valamanynyien reflektálnak Kájonira. Izgalmas a felkészülés időszaka mind a
fellépők, mind a szervezők számára, reméljük, hogy ritka zenei és
kultúrtörténeti élményben lesz része
a közönségnek – mondta el Ferencz
Angéla, a Hargita Megyei Kulturális Központ menedzsere.
Zenei élet a korabeli Erdélyben
A Kájoni-kódex bizonyítja, hogy
Erdélyben négyszáz évvel ezelőtt is
olyan zenei élet zajlott, amely ötvözte a nyugat-európai és a jellegzetesen erdélyi műzene alkotásait.
– A kor legnevesebb európai zeneszerzőinek művei mellett a kódexben megtalálhatjuk a „mi
zenénket” is, azaz a magyar nemesség zenéjét, amely nem tartozik sem
az európai értelemben vett barokk
zenéhez, sem a népzenéhez. Ez a
nemesi kultúra részét képező muzsika számunkra ma is jelentős értéket képvisel.
A tudós ferences szerzetes zenei
hagyatéka révén beleélhetjük magunkat a négyszáz évvel korábbi
Erdély hangulatába, az erdélyi főurak által játszott, táncolt vagy hallgatott zene varázslatába –
részletezte dr. Filip Ignác Csaba, a
fesztivál művészeti vezetője.

Fotó: Nagy Tibor

Csíkszeredai Régizene Fesztivál Kájoni munkásságának égisze alatt

Hamarosan kezdetét veszi a
már hagyományosnak számító Csíkszeredai Régizene
Fesztivál, amely szerves részét képezi a csíki, erdélyi
nyári programoknak, évente
több ezer személyt szólítva
meg. A fesztivál idén július 714. között zajlik, programja a
Joannes Kájoni 390 emlékév
részeként a ferences szerzetes munkássága előtt tiszteleg. Szervezői a Hargita
Megyei Kulturális Központ,
Hargita Megye Tanácsa, társszervezője Csíkszereda Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata.

Az emlékév gondolata a Csíkszeredai Régizene Fesztivál szervezőcsapatában, a Hargita Megyei
Kulturális Központ (HMKK) munkatársaiban született meg, ugyanis
a fesztivál létrejöttét annak idején
szintén Kájoni-emlékezet ihlette. A
fesztivál előfutára az 1979. szeptember 20-án, a Mikó-vár udvarán
tartott In memoriam Joannis Kajoni
című emlékhangverseny volt, amelyet Miklóssy Vári Vilmos botanikus, muzeológus kezdeményezett
Kájoni János születésének 350. évfordulójára. A kezdeményezés
végül több lett egyetlen koncertnél,
a régizene országos fórumává vált.
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Fotó: Ádám Gyula
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Készül a szennyvízhálózat

Közbeszerzés késlelteti a beruházásokat

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Új napközi otthon és óvoda épül

Ádámos község polgármesterével, Miklós Tiborral (fotó) a
községben zajló beruházásokról és tervekről, a megnyert
pályázatokról,
a
közbeszerzési eljárások körüli nehézségekről beszélgettünk. Ősszel remélhetőleg új
épületben kezdik a tanévet a
környékbeli apróságok, és az
aszfaltozás is elkezdődhet.

A községközpontban, a polgármesteri hivatal szomszédságában
épül az új napközi otthon, mely a
helyi, a királyfalvi, sövényfalvi
kisgyermekes szülőknek jelenthet
segítséget. Az uniós finanszírozással épülő napközi otthon és óvoda
nyolcvan százalékban elkészült.
Jelenleg a bútorzat és a felszerelés
közbeszerzése zajlik, tanévkezdésig remélhetőleg sikerül átadni az
új létesítményt. A vidékfejlesztési
minisztérium révén megvalósuló
közel kétmillió lejes létesítmény
alapjait 2016 novemberében tették
le. A kivitelezés 36 hónap, a tervek
szerint 2019 októberében adják át
az uniós támogatással épülő tanintézményt. A vidékfejlesztési program keretében megpályázott
napközi otthon 354.967 euróba
kerül, tervező a Media Marketing
Kft., kivitelező a Tehnic Trust Kft.
A másik fontos projektjük a 6,2

millió lejes pályázat 7,7 km
leaszfaltozására a község
négy településén, a forgalmasabb utcákat részesítve
előnyben. Ebből egymillió
euró uniós támogatás, a
többi az önkormányzat önrésze. Négy alkalommal írtak
ki közbeszerzést az aszfaltozásra, de jelentkezők hiányában mind ez ideig nem
sikerült elkezdeni a munkálatokat. Vélhetőleg a sáncok,
átereszek építése miatt nem
került olyan vállalkozás,
amely a feltételeknek eleget
téve szakszerűen elvégezhetné az aszfaltozással egyidejűleg a mederépítéseket is.
A cégvezetők szerint kevés a
kézi munkaerő, ez is egyik
hátráltató tényező lehet. Az
önkormányzat
elöljárója
azonban abban reménykedik, hogy őszig sikerül megtalálni
a megfelelő kivitelezőt, és elkezdhetik a tervezett utcák korszerűsítését is.
Az ádámosi iskola épületegyüttesét kormányfinanszírozásból tervezik felújítani, a küküllődombói
iskolát a POR programon keresztül
szándékoztak felújítani, a két iskola korszerűsítéséhez kétmillió
eurós finanszírozással számoltak.

Királyfalván és Sövényfalván
elkezdték a szennyvízhálózat
kiépítését, a 23 millió lejes
kormánytámogatási szerződést tavaly írták alá. A község
szennyvízhálózata a dicsőszentmártoni szennyvíztisztító állomásra
csatlakozik
majd.

Küküllődombó és Ádámos
szennyvízhálózatát az Aquaserv
által egykor megpályázott uniós
mestertervbe foglalták, így annak ellenére, hogy az elakadt, ezt a két települést nem lehetett belefoglalni
egy újabb szennyvízhálózati projektbe. Amint a polgármester tanácsosa, Fülöp Örs elmondta, azokban
az utcákban kezdték meg a főveze-

A külső-belső felújítások keretében
nyílászárók cseréjét, mellékhelyiségeket, hőszigetelést, kerítést, a
sportpálya és a fűtésrendszer kialakítását tervezik. A küküllődombói
iskola felújítására leadott pályázatra azonban nem kaptak támogatást, így saját költségvetésből
cserélik ki a nyílászárókat és végzik el a legszükségesebb javításokat.

A sövényfalvi csatornahálózat építése

ték elhelyezését, amelyekre a közeljövőben aszfaltburkolat kerül.
A tervek szerint a szennyvizet
Sövényfalváról Királyfalvára szivattyúzzák, a Nagyhangáson keresztül pedig Küküllődombó
érintésével halad majd a szennyvízvezeték Dicsőszentmárton irányába. Amint beszélgetésünk során
hangsúlyozta, fontos a munkálatok
elvégzésének sorrendje, mivel a
szennyvízhálózat lefektetését az
aszfaltozás és a járdák felújítása követi. A munkagépek hiánya egyre
nyilvánvalóbb volt, ezért vált szükségessé egy saját buldoexkavátor,
amit 56.000 eurós pályázattal sikerült beszerezni.

Fotó: Nagy Tibor

Küküllődombón is kezdődhet
a patakmeder korszerűsítése

Az árvízvédelmi munkálatok
keretében régóta esedékes
volt a településeken áthaladó
patakok medrének a rendbetétele, ami a felhőszakadásokat kísérő villámáradások
megelőzése végett vált egyre
sürgetőbbé.

A Küküllődombót átszelő nagypatak mederszélesítését, -mélyítését, betonozását kezdik el,
ugyanakkor tíz hidat építenek újjá a
településen, a napokban kiadták az
engedélyt a munkálat megkezdésére. A beruházás hozzávetőleg
egymillió lejbe kerül. Ádámoson
nemrég fejezték be saját költségve-

tésből és a megyei tanács hozzájárulásával a Veres-patak medrének
(fotónkon) a mélyítését és betonozását, a hidak, átereszek megemelését. Amint az elöljáró elmondta, a
múlt heti felhőszakadás a patakmeder gyakorlati hasznát igazolta, mert
ezúttal nem öntötte el a víz azokat
az ingatlanokat, amelyeket annak
előtte rendszeresen elárasztott, a kibetonozott mederben gyorsan leszaladt és a Kis-Küküllőbe ömlött a
hirtelen lezúduló víz. A királyfalvi
és sövényfalvi patakokat kitakarították, Sövényfalván két hidat kell még
újjáépíteni, a minisztériumi jóváhagyást arra is megkapták.

Eredményes tanévet zártak

A 2018/2019-es tanévben a
Küküllődombói Általános Iskolának hatvanöt tanulója
volt. Az I-VIII. osztályos magyar tagozat mellett egy öszszevont elemi osztályban
tanulnak a román anyanyelvű diákok, az oktatást 12
szakképzett
pedagógus
végzi.

Székely Varga Mária Melinda
helyettes igazgató megkeresésünkre elmondta, az idei tanévet is
jó eredményekkel zárták. Tizennégy nyolcadikos diák ballagott el
a küküllődombói iskolából, akik –
három kivételével – a dicsőszentmártoni Andrei Bârseanu Elméleti
Líceumban folytatják tanulmányaikat. „Komoly munkát tudhatunk
magunk mögött, ezt bizonyítják a
jó tanulmányi eredmények, valamint a különböző versenyeken
elért sikerek. A második osztályosoknak szervezett mesemondó verseny megyei szakaszán iskolánk
tanulója III. helyezést ért el, és továbbjutott az országos szakaszra, a
gimnazista tanulók részt vettek a

román, magyar és nemzetiségi történelemből szervezett tantárgyversenyek megyei szakaszán, román
nyelvből három, míg nemzetiségi
történelemből négy tanuló részesült dicséretben, ugyanakkor iskolánk háromtagú csapata III. díjat
szerzett a Jancsó Benedek történelmi emlékverseny országos szakaszán. Az említetteken kívül
általános műveltségi, hagyományőrző, helyesírási, angolnyelvtudást felmérő, sőt szavaló- és
táncversenyen is részt vettek diák-

jaink. A tanulás mellett a nevelés és
a közösségformálás sem maradt el,
szüreti bál, farsang, vallásos és történelmi megemlékezések, önkénteskedés, kirándulások tették
színesebbé a tanévet. A képességvizsga kapcsán megtudtuk, hogy
viszonylag jól szerepeltek, talán a
román nyelv és irodalomból kapott
tétel jelentette a legnagyobb kihívást, akárcsak megyeszinten a
nyolcadik osztályos diákoknak” –
foglalta össze az idei eredményeket az aligazgató.

1.500 parcellát telekeltek

A külterületek országos ingyenes kataszterezési programjában is részt vesznek –
válaszolta kérdésünkre az
elöljáró. A program keretében
az első szerződéseket lezárták, következik a második, és
aláírták a harmadik finanszírozási szerződést is.
Ballagás a küküllődombói iskolában

Fotó: Kun Attila Árpád

Egyelőre 1.500 parcellát telekeltek, kifüggesztették az önkormányzat hirdetőtábláján, és hatvan nap
áll rendelkezésre az óvásokra. Köz-

ségszinten az APIA-s területalapú
támogatásokban részesülő mezőgazdasági területeket mérték fel elsőként. A legnagyobb gondok a
rendszerváltás utáni nemtörődömségből fakadnak, mivel több birtoklevelet adtak ki, mint amennyi
terület volt, valamint a településekhez közel eső kerthelyiségek esetében akadtak nézeteltérések, mert
azok elhelyezkedéséhez az egykori
tulajdonosok és örököseik ragaszkodnak.
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Kastélynap Kutyfalván

Megnyitották a Degenfeld-kastély kapuját
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A Radnót és Marosludas közötti E 60-as úton áthaladók közül sokan nem is
sejtik, hogy Kutyfalva kevésbé forgalmas övezetében, a Maroshoz közel, épségben megmaradt neoklasszicista kastély áll. Hogy a Degenfeld-kastélyt
visszahozzák a köztudatba, és turistacsalogató létesítménnyé tegyék, a tulajdonos szombaton először nyitotta meg a kapuját a nagyközönség számára.
Ezzel üzenni kívántak a közösségnek: mindenki számára kincs a műemlék
épület, ahol rendezvények, kulturális események tarthatók. A Castellum Alapítvány egész napos rendezvényére sokan látogattak el.

Mezey Sarolta

Történeti áttekintés és jövőkép

A nagyközönség érdeklődését főként azok
a beszélgetések keltették fel, amelyek a Degenfeld család és a kastély történetéhez fűződnek.
Elsőként dr. Kálmán Attila beszélgetett gr.
Degenfeld Istvánnal a családról; a Jövőkép
című kerekasztal-beszélgetést Ugron Győző,
a program koordinátora és Szekeres-Ugron
Villő vezette. Degenfeld István, a kastély tulajdonosa elmondta, hogy az épület történetéről kevés dokumentum maradt fenn.
Annyira hiányosak a források, hogy nem volt
ahol elkezdeni a történeti kutatást. Az tudott,

Ugron Győző, Szekeres-Ugron Villő és gr. Degenfeld István

hogy az első kastélyt a XVII. században gróf
Pekry Lőrinc kuruc főgenerális és felesége,
báró Petrőczi Kata Szidónia építtette, aztán
az 1800-as évek elején a kastély a Telekieké
volt, s házasság révén került Degenfeld-tulajdonba. Az új kastély építését gróf Degenfeld
Miksa Kristóf kezdeményezte.
– A kastélyt az 1900-as évek elejéig bérbe
adták, majd 1904-ben a dédapám két szárnyépülettel egészítette ki, a nagyapám itt kezdett el gazdálkodni. Annak idején
mintagazdaságot vezetett, a földművelést
szakszerűen végezte, volt szőlő- és dohánytermesztés, de kézműves-foglalkozás is, tehát
több lábon állt a gazdaság. Kutyfalva a bécsi
döntést követően Dél-Erdélyhez került, a családot 1945-ben űzték el innen. Erről a család
keveset mesél, inkább a falubeliektől tudok a
történtekről. A kastélyt nem a visszaszolgáltatási törvény révén kaptam vissza, hanem
visszapereltem, 1997-ben kezdtem el pereskedni. Akkor nyilvánították műemlékké az épületet, mert addig
nem volt fontos. Az volt a szerencsém, hogy a telekkönyvben
rossz törvényre hivatkoztak, s ezt
meg lehetett támadni. Sokévi pereskedés után a marosvásárhelyi
bíróságon megnyertem a pert,
megfellebbezték, a táblabíróságon elvesztettem, s aztán 2004ben a fellebbviteli bíróságon
kimondták, hogy a marosvásárhelyi bíróság döntése jogos. Törvényesen visszakaptam az épületet,
de ez nem jelentette azt, hogy
használhattam is, mert még öt
évet itt működött a polgármesteri
hivatal, az orvosi és az állatorvosi
rendelő. A kastély tulajdonképpen
2010-től került a tulajdonomba. A
birtokból visszaadtak 58 hektár
erdőt, négy hektár földterületet a
kastély mellett, és még 45 hektár
termőföld visszaszolgáltatására
várok. Ma is perelek – számolt be
Degenfeld István, aki Németországból jött haza.
A tulajdonos kitért arra is, hogy

a kastélypark állapota folyamatosan romlott,
de a 2016-os vihar teljesen tönkretette, 64 fát
tört ki. A kastély és a hozzá tartozó épületek
megrongálódott állapotáért a volt rendszer és
az utána következő a „felelős”.
A kastély 18 szobájának bútorzatából, a
berendezéséből semmi sem maradt.
– A falubeliek mesélték, hogy amikor a
kommunisták átvették a hatalmat, az emberektől kezdték számonkérni az elhordott vagyontárgyakat, akik félelmükben mindent a
Marosba dobáltak. Semmi nem maradt meg,
egypár csempekályha kivételével. Volt egy
régi mosdókagyló a pincelejáratnál, az nemrég tűnt el – mondta Degenfeld István, aki
soha nem élt a kastélyban, 1990-ig nem is Dr. Kálmán Attila kastélytúra-vezetőként
Tanács tulajdonában van. Jó példaként említvolt szabad ide jönnie.
hető a felújítás előtt álló bonyhai Bethlenkastély, amely köré egy szállodai résszel
ellátott konferenciaközpontot létesítenek. Gr.
Teleki Kálmán, a gernyeszegi Teleki-kastély
tulajdonosa elmondta, a kastély a falu nevezetességévé, vonzerővé vált, s mint olyan, a
falubelieknek is óvniuk kell, még akkor is, ha
magántulajdont képez.

tott ismertetőt, majd Tisza Domokos költőre
emlékeztek. Közreműködtek: Dézsi Eleonóra, Kálnoky Miklós, ifj. Tisza Kálmán.
A látogatók a nap folyamán megtekinthették a gr. Degenfeld-Schonburg család történetét bemutató kiállítást, melyet a tulajdonos
és dr. Kálmán Attila történész nyitott meg.
A kastélynap érdekes színfoltja Ugron
Gyöngyi régi, többnyire szász szőttesekből,

Fotó: Nagy Tibor

Funkciót kell találni a kastélynak

Ugron Győző az erdélyi kastélyok sorsának alakulását vázolta fel, ami korántsem
mutat fényes jövőképet. A visszaszolgáltatási
hullám az emberekben pozitív érzést keltett,
azonban ezzel óriási felelősség nehezedett a
tulajdonosokra, ugyanis a kastélyt „eltartó”
birtokokat nem vagy csak részben adták viszsza. Pályázni nehéz feladat, ugyanis a 15-20
százaléknyi önrész előteremtése nagy gond.
A kérdés az, hogy honnan teremthető elő a
felújításukhoz szükséges forrás, illetve ezt
követően milyen funkciót találnak az épületeknek. Vannak pozitív példák, ahol megtörtént a felújítás, és a kastélynak rendeltetést
találtak. Ilyen például az ugrai Haller-kastély,
amely kastélyszállóként, a miklósvári Kálnoky-kastély, amely múzeumként működik,
vagy az enyedszentkirályi Bánffy-kastély,
amely kulturális központ lett, a Fehér Megyei

A kutyfalvi kastélyt a jövőben gr. Degenfeld István inkább információs központként
látja. A munka most kezdődik, hiszen mostantól több időt szentelhet rá.

Előadások és kiállítások

A kastélynap rendkívül gazdag programmal várta az érdeklődőket. Dr. Fodor János a
magyarországi és romániai rendszerváltozásokról értekezett, majd Agarak, könyvek, csillagok.
A
Podmaniczky–Degenfeldkastélykönyvtár Budapesten címmel hangzott
el előadás. Kálnoky Mátyás A klasszicizmus
és a klasszicista kastélyépítészet címmel tar-

varrottasokból és népviseletből álló gyűjteményének kiállítása volt. Közöttük nagyon
szép, Székelyzsomborról származó szedettesek is voltak, amit már senki sem készít. A
legrégebbi darab az 1700-as évekből származó, arany- és ezüstszállal varrt szalag volt.
– A gyűjteményt harminc év alatt sikerült
összegyűjteni. Akkor kezdtük el gyűjtögetni,
amikor a szászok tömegesen vándoroltak ki
Németországba. A darabokat dobozoltam, s
most szívesen mutatom meg a nagyközönségnek – fogalmazott Ugron Gyöngyi.
Főszervezőként Ugron Győző szerint a
kastélynapoknak lesz folytatása, hiszen a tavalyi marosvécsi kastélynap
iránt is nagy volt az érdeklődés. Szekeres Ugron Villő
programfelelős pedig kiemelte, hogy céljuk a helyi közösséggel megismertetni a
kastélyokat, hogy tudatosítsák, nemcsak az épület képvisel értéket, hanem a körülötte
és a benne zajló események
is.
Hogy a kastélynap mindenkihez „szóljon”, a gyermekeknek kézműves-foglalkozást,
az EduKastély révén játékokat, továbbá íjászatot, arcfestést is beiktattak. A fiatalokat
a Slam poetry a kastélyban
című
előadásra
hívták,
dzsesszkoncertet tartottak, továbbá reneszánsz és barokk
divatbemutató is volt.
A nap folyamán nagy keletjük volt a kastély- és szekeres
falutúráknak. A kastélynapot
ökumenikus
istentisztelet
zárta.
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Verstappen szenzációs győzelmet aratott az Osztrák Nagydíjon

A tavaly is győztes Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája
nyerte a vasárnapi Forma–1-es
Osztrák Nagydíjat, miután elrontotta a rajtot, de aztán szenzációs
versenyzéssel és remek előzésekkel
diadalmaskodott. A 21 éves Verstappennek ez volt az idei első, egyben
pályafutása
hatodik
futamgyőzelme, de utolsó előzését
a versenybíróság vizsgálta. A bírák
végül úgy döntöttek – miután meghallgatták Verstappent és Charles
Leclercet, valamint csapataik képviselőit –, hogy a manőver szabályos volt, így maradt az eredeti
végeredmény.
Immár hivatalosan is másodikként a pole pozícióból startoló
Charles Leclerc, a Ferrari monacói
versenyzője ért célba, a harmadik
helyen pedig Valtteri Bottas, a Mercedes finn pilótája végzett. A címvédő, ötszörös világbajnok és az
összetettben most is vezető brit
Lewis Hamilton (Mercedes) ötödik
lett. A másik Ferrarival a négyszeres
vb-győztes német Sebastian Vettel
negyedikként ért célba.
A rajtnál a második kockából induló Verstappen beragadt, így többen is el tudtak menni mellette,
miközben a pole pozícióból startoló
Leclerc elsőként fordult el az első
kanyarban – amelyet a májusban elhunyt háromszoros vb-győztes osztrák Niki Laudáról neveztek el
vasárnap. Verstappen sokat veszített, visszacsúszott a hetedik pozícióba, közben a kilencedikként
rajtoló Vettel feljött hatodiknak. Az

Verstappen megelőzi Leclercet: a Ferrari jobb első és a Red Bull bal első kereke összeért,
Leclerc emiatt elhagyta a pályát, Verstappen pedig úgy tudott kigyorsítani, hogy riválisának
már nem volt lehetősége versenyben maradni vele. Fotó: Sky

élen Leclerc, Bottas, Hamilton volt
a sorrend, Vettel pedig a negyedik
körben már ötödik volt, és támadhatta Kimi Räikkönent (Alfa
Romeo), akit aztán a hatodik kör
elején meg is előzött.
A 21. körben Bottas és Vettel
egymás után hajtott a bokszba kerékcserére, egy körrel később Leclerc is friss abroncsokat kapott.

Hamilton a 30. körig kint maradt a
pályán, a kerékcserénél pedig első
vezetőszárnyat is cseréltek a címvédő Mercedesén, a pilóta ugyanis
a csapatrádión a leszorítóerő csökkenésére panaszkodott, és maga
kérte az elem cseréjét. A kiállások
után Leclerc maradt az élen, mögötte Bottas és Vettel száguldott a
második és a harmadik helyen, a

Eredményjelző
* Osztrák Nagydíj, Spielberg (71 kör, 306,452 km, a pontszerzők):
1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:22:01.822 óra, 2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 2.724 másodperc hátrány, 3. Valtteri Bottas
(finn, Mercedes) 18.960 mp h., 4. Sebastian Vettel (német, Ferrari)
19.610 mp h., 5. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 22.805 mp h., 6.
Lando Norris (brit, McLaren) 1 kör h., 7. Pierre Gasly (francia, Red
Bull) 1 kör h., 8. Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLaren) 1 kör h., 9. Kimi
Räikkönen (finn, Alfa Romeo) 1 kör h., 10. Antonio Giovinazzi (olasz,
Alfa Romeo) 1 kör h.
* leggyorsabb kör: Verstappen 1:07.475 p, 60. kör
* pole pozíció: Leclerc

U21-es Eb: Későn jött a német
gól – a spanyoloké az arany

Visszavágtak a spanyolok: két
évvel ezelőtt kikaptak a németektől 10-ra az U21-es Európa-bajnokság
döntőjében, ezúttal azonban 2-1-es
győzelmet arattak a 88. percben szépítő Németország ellen. A Napoli játékosa, Fabián Ruiz mindkét spanyol
gólból alaposan kivette a részét.
Mintha az elmúlt két évben nem
változott volna semmi: az előző U21es Európa-bajnokság után ezúttal is
Spanyolország és Németország találkozott egymással a korosztályos kontinenstorna fináléjában. 2017-ben a
németek egygólos győzelmet arattak,
és eddig veretlenek voltak a tornán –
a spanyoloknak a csoportkörben becsúszott egy betli Olaszország ellen.
Az Udinében rendezett fináléban
viszont nagyon hamar megszerezték
a vezetést az ibériaiak: a 7. percben
gyors akció végén senki sem támadta
meg a Napoli játékosát, Fabián Ruizt,
aki köszönte szépen, és 18 méterről a
jobb alsó sarokba lőtt (1-0). A folytatásban is a spanyolok voltak fölényben, járatták a labdát, a németek pedig
vártak a labdaszerzések utáni lehetőségekre – amelyek nem nagyon jöttek. A címvédőnek a szünet előtt
sikerült először hosszabb időre a spanyol térfélre telepednie, főleg pontrúgásokból okozott némi zavart a kapu
előtt – amelyet az első félidőben nem
sikerült eltalálnia.

Eredményjelző
* U21-es Európa-bajnokság,
döntő: Spanyolország – Németország 2-1;
* CONCACAF Arany Kupa, negyeddöntő: Jamaica – Panama 1-0,
Egyesült Államok – Curacao 1-0;
az elődöntőben: Haiti – Mexikó
(július 3., 5.00 óra), Jamaica –
Egyesült Államok (július 4., 4.00
óra);
* Afrika-kupa, csoportkör, 3.
forduló:
A csoport: Uganda – Egyiptom
0-2, Zimbabwe – Kongói DK 0-4;
a csoport végeredménye: 1. Egyiptom 9 pont, 2. Uganda 4, 3. Kongói
DK 3, 4. Zimbabwe 1;
B csoport: Burundi – Guinea 02, Madagaszkár – Nigéria 2-0; a
csoport végeredménye: 1. Madagaszkár 7 pont, 2. Nigéria 6, 3. Guinea 4, 4. Burundi 0.

Németország magasabb sebességi
fokozatba kapcsolt a második félidőre, helyzetekig, kaput eltaláló lövésekig is eljutott, a 69. percben
azonban a spanyolok szereztek újabb
gólt. Pedig már többször úgy nézett
ki, hogy elhalt a támadásuk, amikor
ismét Ruiz lőtt távolról, Alexander
Nübel védett ugyan, de éppen Dani
Olmo elé ütötte a labdát, a középpályás meg átemelte fölötte (2-0). A 88.
percben megszületett az
első német gól is: Nadiem Amiri 22 méterről
leadott lövése nyomán a
labda egy védő fején
megpattanva épp olyan
ívben hullott a kapuba,
hogy Antonio Siverának
esélye sem volt a hárításra (2-1).
Későn jött a szépítés,
az egyenlítésre már nem
maradt idejük a németeknek, így 2-1-es győzelmükkel a spanyolok
ünnepelhetnek Európabajnoki címet! Ötödik
elsőségüket szerezték
meg a korosztályban,
így utolérték Olaszországot az örökranglistán.
Fabián Ruiz (9) mindkét gólból kivette a részét. Fotó: AFP

hosszabbra nyúlt bokszlátogatás
miatt pedig Hamilton csak ötödik
volt, ugyanis Verstappen bejött elé
a negyedik pozícióba.
A 47. körre Verstappen utolérte
Vettelt, és harmadik komolyabb
próbálkozásakor magabiztosan meg
is előzte a német pilótát, aki azonnal
a bokszba hajtott kerékcserére.
Verstappen a második Bottast is
megközelítette, a köridők alapján
pedig az élen álló Leclercnél is
gyorsabb volt. Vettel a friss abroncsokkal Hamilton mögé, az ötödik
pozícióba tért vissza a pályára. Az
56. körben Verstappen nagyon
könnyedén elment Bottas mellett is,
és feljött másodiknak, ekkor Leclerc valamivel több mint öt másodperccel száguldott előtte.
Tíz körrel a leintés előtt Leclerc
előnye már csak 3,8 másodperc volt
Verstappennel szemben, aki folyamatosan egyre közelebb került a
monacóihoz. Leclerc az első két támadást a 68. körben még remekül
kivédekezte, egy körrel később viszont már nem tudta megakadá-

lyozni a hollandot az előzésben.
Verstappen a második kanyar előtt
bement Leclerc mellé, fordulás közben viszont a Ferrari jobb első és a
Red Bull bal első kereke összeért,
Leclerc emiatt elhagyta a pályát,
Verstappen pedig úgy tudott kigyorsítani, hogy riválisának már nem
volt lehetősége versenyben maradni
vele. Az esetnél a csapatrádión
mindkét pilóta a másikat vélte hibásnak, a versenybíróság pedig
vizsgálatot indított, de végül a célba
érkezés után három órával megszületett a döntés: nem volt szabálytalanság, így az eredeti végeredmény
maradt érvényben.
Az utolsó körben Vettel még
megelőzte Hamiltont a negyedik
helyért. A díjátadásnál, valamint az
azt megelőző percekben Verstappen
és Leclerc nem állt szóba egymással, nem is gratuláltak a másiknak,
a monacói a pezsgőzést is kihagyta
a dobogón.
A vb két hét múlva Silverstone-ban, a Brit Nagydíjjal folytatódik.

A vb-pontversenyek állása
* pilóták: 1. Hamilton 197 pont, 2. Bottas 166, 3. Verstappen 126,
4. Vettel 123, 5. Leclerc 105, 6. Gasly 43, 7. Sainz 30, 8. Norris 22, 9.
Räikkönen 21, 10. Daniel Ricciardo (ausztrál, Renault) 16, 11. Nico
Hülkenberg (német, Renault) 16, 12. Kevin Magnussen (dán, Haas) 14,
13. Sergio Pérez (mexikói, Racing Point) 13, 14. Danyill Kvjat (orosz,
Toro Rosso) 10, 15. Alexander Albon (thaiföldi, Toro Rosso) 7, 16.
Lance Stroll (kanadai, Williams) 6, 17. Romain Grosjean (francia,
Haas) 2, 18. Giovinazzi 1
* csapatok: 1. Mercedes 363 pont, 2. Ferrari 228, 3. Red Bull 169,
4. McLaren 52, 5. Renault 32, 6. Alfa Romeo 22, 7. Racing Point 19,
8. Toro Rosso 17, 9. Haas 16

Magyar arany és marosvásárhelyi bronz
a duatlon sprint Eb-n

A duatlon sprint versenyszámmal folytatódott Marosvásárhelyen a pénteken este kezdődött multisport-Európabajnokság. Egy magyar és egy román érmet hozott a
vasárnap: Czene Gábor a para kategóriában, Csergedi István az amatőrök versenyszámában lett dobogós. Az eredmények:
* elite női: 1. Irene Loizate Sarrionandia (spanyol), 2.
Sandrina Illes (osztrák), 3. Sonia Bajarano (spanyol);
* elite férfi: 1. Benjamin Choquert (francia), 2. Emilio
Martin (spanyol), 3. Angelo Vandecasteele (belga);
* U23 női: 1. Marta Pintanel Raimundo (spanyol), 2.
Claudia Kelsall (brit), 3. Karina Jevtusenko (ukrán);
* U23 férfi: 1. Krilan Le Bihan (francia), 2. Arnaud
Dely (belga), 3. Niels Te Pas (holland);
* ifjúsági leány: 1. Liza Hazuchova (szlovák), 2. Alevtina Szteszenko (orosz), 3. Marije Hijman (holland);
* ifjúsági fiú: 1. Vitali Vorontszov (ukrán), 2. Giani
Vanden Broucke (belga), 3. Valentin Marijevszkij (ukrán);
* paraduatlon férfi, 2. fokú: 1. Alessandro Carvani Minetti (olasz);
* paraduatlon férfi, 3. fokú: 1. Joaquin Carrasco (spanyol), 2. Raul Zambrana Romero (spanyol);
* paraduatlon férfi, 4. fokú: 1. Czene Gábor (magyar);
* paraduatlon férfi, 5. fokú: 1. Ernestas Cesonis (litván).
Az amatőr kategóriában Románia egyetlen bronzérmet
szerzett, a marosvásárhelyi Csergedi István révén.

Célban: Czene Gábor (j) és Raul Zambrana Romero a parasportolók mezőnyében, két különböző kategóriában versenyeztek. Fotó: Multisport Triathlon Festival

Szoboszlai a világ 10 legértékesebb
fiatal labdarúgója között

Szoboszlai Dominik bekerült a világ legértéke- 15 millió), 6. Paulinho (18, 15 millió), 7. Saliba
sebb 18 éves és fiatalabb futballistái közé. A lab- (18, 12 millió), 8. Szoboszlai (18, 12 millió), 9.
darúgókat az értékük becslésében mértéktartónak Barrenetxea (17, 10 millió), 10. Geubbels (17, 10
tekintett Transfermarkt oldal rangsorolta.
millió).
A magyar válogatott középpályás mellett
olyan játékosok szerepelnek a listán, mint a
Real Madrid duója, Vinícius Júnior és
Rodrygo, a Chelsea-nél futballozó Callum
Hudson-Odoi, vagy éppen a Szoboszlaihoz
hasonlóan 12 millió euróra becsült William
Saliba, akit az Arsenal sajtóhírek szerint 30
millió euróért vinne.
Korábban beszámoltunk róla, hogy Szoboszlai Dominik iránt az Arsenal, a Bayern
München, a Bayer Leverkusen, a Lipcsei
RB, a Juventus, a Lazio, a Borussia Dortmund és az FC Barcelona is érdeklődik, a
magyar játékos ennek ellenére valószínűleg
marad a Salzburgnál.
A tízes lista: 1. Vinícius Junior (18 éves,
70 millió euró), 2. Rodrygo (18, 40 millió), Wayne Hennessey walesi kapus védi Szoboszlai Dominik (k) lövését a Ma3. Hudson-Odoi (18, 35 millió), 4. Joao gyarország – Wales Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen a budapesti
Pedro (17, 20 millió), 5. Verschaeren (17, Groupama Arénában 2019. június 11-én. MTI/Kovács Tamás
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Beérik a munka gyümölcse

Nagydíjakat hozott
a Szivárvány néptánccsoport

Nagyszerű teljesítményt nyújtott a gyulakutai együttes

Múlt héten Olaszországban
lépett fel két Maros megyei
magyar néptánccsoport; a
gyulakutai Szivárvány nagydíjat, a marosvásárhelyi Csillagfény első díjat kapott.

Gligor Róbert László

Néhány nap leforgása alatt két
nagydíjat szerzett a gyulakutai Szivárvány néptánccsoport, előbb Magyarországon, azután Olaszországban.
Az első nagydíjat az idén tizedik
alkalommal megrendezett Dunán
innen, Tiszán túl Kárpát-medencei
ifjúsági, népművészeti tehetségkutató versenyen kapták. Május 4-én
a Székelyvarságon megrendezett
erdélyi elődöntőn a Szivárvány
nagycsoportja kiemelt nagydíjat kapott, így kijutott az anyaországi
döntőre, míg a középső csoport
„csupán” első díjat szerzett, ezzel
viszont itthon maradt. A Miskolcon
június 22-én rendezett Kárpát-medencei döntőn a gyulakutai „nagyok” a néptánc kategóriában ezüst
minősítést nyertek, valamint nagydíjat a táncot kísérő éneklésért.
A táncosok innen jóformán haza
sem értek, június 24-én indultak a
középső csoporttal Olaszországba,
ez számukra jutalomkirándulás
volt, hiszen ezúttal már nem ők,
hanem a középső korcsoport táncosai méretkeztek meg. Nagy dilemma előtt álltak, hogy melyik
csoport szerepeljen Olaszországban, s mivel a nagyobbak Magyarországon léptek fel, úgy döntöttek,
hogy ezútttal a középső csoport fog
színpadra lépni talján földön – tudtuk meg Magyari Csilla tanárnőtől,
csoportvezetőtől. A múlt heti olaszországi versenyre Molnár József, a
megyei Hagyományos Kultúra és
Művészeti Oktatás Központjának
művészeti szakirányítója révén kapott meghívást a gyulakutai csapat,
de Maros megyét egy másik együttes is képviselte, a Lengyel Ildikó
vezette marosvásárhelyi Csillagfény néptánccsoport.
Fényes csillagok
A Gardai Csillagok (Le stelle di
Garda) nemzetközi művészeti fesztivál múlt héten zajlott a Garda-tó
melletti Bussolengo kisvárosban,
ahol nagyon kemény versenyen
mérték fel negyvenkilenc fellépő
tehetségét, és nemcsak néptáncban,
hanem a balettől a szimfonikus zenéig több műfajban, ezért a néptáncban szerzett nagydíj igen
értékes, annál is inkább, mert 42
Celsius-fokos mediterrán hőség fogadta őket – tette hozzá Takács
Mózes községi művelődési igazgató, aki szülőkkel együtt kísérte el
a 38 tagú tánccsoportot.
A gyulakutaiaknak két problémá-

Fotó: Holló Éva Rozália

juk is volt a fesztiválon, az egyik,
hogy a nagy hőség miatt a színpad
nedvessé vált, és áramszünet is keletkezett, így a kitűzött időpontban
nem tudtak fellépni, csak másnap.
A másik a szervezők azon kikötése,
hogy két azonos tánc nem vihető
színpadra, viszont mindkét Maros
megyei csapat azonos népviseletet
és mezőségi táncot készített elő, így
végül a gyulakutaiaknak palatkai
táncrenddel kellett fellépniük.
Amikor a zsűri a sok első díjat is
kiosztotta, de a gyulakutaiakat nem
említette, egy picit furcsán érezték
magukat, de reménykedve tekintettek az asztalon maradt díjakra – vallotta be Magyari Csilla. Kitörő
örömmel fogadták, amikor a zsűri
bejelentette, hogy a nagydíj az
övék, olyannyira, hogy a táncosok,
fittyet hányva a szabályra, megmártóztak a szomszédos medencében.
„Megérdemelten kapták” – vonta le
a következtetést a pedagógus, aki
2010-ben hozta létre a csoportot
egyik osztálya diákjaiból, majd fokozatosan más évfolyamok tanulói
is csatlakoztak hozzájuk. Jelenleg
négy korcsoportban nyolcvan gyerek és fiatal táncol a Szivárványban,
amelyet Szabó Réka és Szász Róbert hivatásos táncosok oktatnak.
Többnyire gyulakutaiak, de van közöttük kendi, kelementelki, havadtői és székelyszállási is. A
tánccsoport nagy támogatást kap a
községi önkormányzattól és Varga
József polgármestertől, a magyarországi utazás költségeinek felét ők
biztosították egy pályázat révén.
Magyari Csilla nemcsak annak örül,
hogy eljutottak és csodálatos dolgokat láttak Sirmionéban, Veronában
és Velencében, hanem főleg annak,
hogy – ha már az ő gyermekkorában nem volt szabad néptáncot járni
–, létrehozhatta a csoportot, ahol a
fiatalok megismerhetik, megszerethetik a táncot, mindamellett hasznos kikapcsolódás, időtöltés is –
részletezte, hozzátéve, hogy az
olaszországi út előtt elkészült a csoport zászlaja, amelyet gyulakutai
népi motívumokkal díszített ki az
egyik nagymama.
Elégedetten érkeztek haza
A megyénket képviselő másik
csapat sem vallott szégyent Bussolengóban, hiszen első díjat szerzett
néptáncban. A Csillagfényt irányító
Lengyel Ildikó a nagycsoportot képviselő negyven fiatallal és három
felnőtt kísérővel utazott Olaszországba. Nagyon elégedett a táncosai
teljesítményével, örül, hogy együtt
lehettek a gyulakutaiakkal, és esténként közösen szórakozhattak a fiatalok. Szerinte „szuper turné” volt,
ennek ellenére jobban örült volna,
ha sokkal több magyar néptánccsoport lett volna jelen, mert úgy jobban össze tudták volna mérni
tudásukat másokkal.
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Kézfogás, összetartás, hit

Szerkeszti: Mezey Sarolta

„Mit jelent a szó, egy kézfogás,
a hit,/ Szenvedésünk, erősségünk,
kitartásunk itt?/ Azt jelenti, hogy
létezünk./ Azt jelenti, hogy élhetünk./ S ez a Föld, ez a Föld a
miénk” (osztályhimnusz, I. C –
1973, Székelyudvarhely).
Jó példa erre Kőrispatak, a 900
lelkes falu közössége, mellyel ez
év június 15-én sikerült megismerkedni. Magyarok és cigányok által
lakott település. Mesebeli táj a
Küsmöd-patak partján, igazi tiszta
lelkű emberek, szeretettel fogadták
16 fős csapatunkat. Köszönet a
Szőcs családnak, amely megálmodta és megvalósította 2001-ben
a Szalmakalap-múzeumot, amely
azóta világszerte ismertté vált.
Kedves „házigazdánk”, ifjú Szőcs
Lajos a kis csapatával nagyon lelkiismeretesen végzik munkájukat.
A szülőföldön való megmaradás
igazi példaképe! Így működhet az
óvoda és az I-VIII. osztály egyaránt, gond nélkül.
Sok nagy település példát vehetne ettől a kis Hargita megyei
helységtől!
„Nem sokaság, hanem lélek
tesz csodadolgokat!” Békésen élik
a mindennapjaikat, küzdenek a
megmaradésért a három felekezetű
– református, adventista és unitárius – hívek. Maradandó élményt
nyújtanak az odalátogatóknak nevelői és oktatói tevékenységeikkel,
a finom ételeikkel és az esti tábortűzzel.

Utolsó kirándulásom volt a szülőfalum gyerekeivel és azok szüleivel. Köszönet a polgármesteri
hivatalnak az iskolabuszért.
34 éve jöttem Beresztelke közsegbe tanítani, öt év után a volt iskolámban oktattam. Mondhatom,
sok szép eredményt értem el. Mindig voltak lelkes szülők, kik megbíztak bennem, és közösen
neveltünk emberpalántákat. Sokat
hadakoztak a helyi 127 éves magyar tagozat fennmaradásáért. De
sajnos elérkezett a búcsú gyereknek, pedagógusnak egyaránt.
A helyi magyar közösség egy
része felszámoltatta saját iskoláját.
Szászrégenben „többet tanul, és
bátrabb lesz” a gyerek. Gondolom,
ugyanazt a tananyagot tölcsérrel
betöltik a kis nebulók fejébe. A
zenét, táncot, az iskolán kívüli te-

vékenységeket szakos pedagógusok oktatják, nem iskolához kötött.
A Beresztelki Általános Iskola
még büszkélkedhetett volt diákjaival – orvosok, tanárok, mérnökök
és jó szakmunkások lettek, mert
azért a pedagógusok lelkiismeretesen neveltek, oktattak több nemzedéket.
Nem siránkozom. Az összefogás, a bizalom kérdésén múlott
minden.
1991 őszén indult be a „lavina”.
Ennek következtében 2006-ban
megszűnt az V-VIIII. osztályos
magyar tagozat. Most, 13 év után
az alsó tagozat is.
Lehet, majd egyszer, valamikor
újraindul. A Jóisten tudja, hogy
úgy lesz-e. Tiszta szívemből kívánom!
Demeter Aranka tanítónő

A Szászrégeni Ifjúsági Szervezet
(SZISZ) elnökségi tagjait június
21-én hivatalosan is megválasztotta a szászrégeni ifjúság. A találkozóval összekötött választáson 25
elkötelezett fiatal vett részt, azzal a
céllal, hogy „lendületbe hozza” a
szászrégeni ifjúságot. A választásnak az RMDSZ székháza adott otthont, ahol segítségünkre volt Tudor
Veronka, a SZISZ kezdeményezője, önkormányzati képviselő és
Márk Endre, az RMDSZ elnöke.

Ezúttal is köszönjük segítségüket,
és hogy gondoltak ránk, a jövőnkre, hogy tennünk kell valamit
a magyar fiatalság érdekében.
A szavazás eredményeként a következő személyek lettek a SZISZ
elnökségi tagjai: elnök Erős Csilla,
alelnök Chiorean Norbert, oktatásért felelős alelnök Faluvégi
Blanka, kultúráért felelős alelnök
Simon Melinda, gazdaságért felelős alelnök Dénes Levente, kommunikációért felelős alelnök

Simon Zsuzsánna, online-felületekért felelős alelnök Dali Annamária, sportért felelős alelnök Boros
Norbert, programszervezésért felelős alelnök Portik Zsolt.
Már a találkozón nagyon sok
ötlet és terv született meg, amelyre
majd a jővőben fog sor kerülni. A
lényeg az, hogy minél több fiatal
vegyen majd részt ezeken a rendezvényeken. A találkozón jelen
volt Kelemen Szabolcs mint a legfiatalabb önkormányzati képviselő.
Nyitóeseményként már aznap,
pénteken este a Caffe Crinulban
különleges koncerten vehettek
részt a város fiataljai, mivel a Kentaur Soul metálegyüttes lépett fel,
amelynek tagjai szintén szászrégeni ifjak. A jó hangulat és az
együttlét, reméljük, ösztönözte a fiatalokat, hogy a további programjainkon is aktívan részt vegyenek,
és Szászrégenben tenni akaró, összefort magyar ifjúsági közösséget
alakítsanak ki.
Simon Zsuzsánna,
SZISZ, kommunikációért
felelős alelnök

Egy utolsó koccintás

Újra lendületben a szászrégeni fiatalság

Várunk sorainkba

Nyílt levél

Tisztelt vezető politikusaink!

Zs. M. elhunyt. Mi közünk nekünk ehhez? – tehetik fel a félig
jogos kérdést. Éppen ez a gond,
hogy látszólag semmi közük
ahhoz, hogy idén isten tudja a hányadik olyan idős hunyt el, akiknek még a temetéséről is a
szomszédoknak kellett gondoskodniuk. Évek óta keresem azt a
rátermett politikust (képviselőt),
aki felkarolná azoknak az ügyét,
akik egy bizonyos kor után társadalmunk ugyanolyan kiszolgáltatott tagjaivá válnak, mint a
kiskorú gyermekek. Keresésem
azonban kudarcot vallott.
Gondoljanak csak bele, amen-

nyiben egy kisiskolást hagynának
teljesen magára a szülei, és a szomszédok a gyermek bűzlő tetemére
találnának, mekkora lenne a felháborodás! A megtorlás tüzével kutatnánk a felelősöket! Zs. M.
elhunyt. A szomszédok vele együtt
eltemették bárki felelősségét is.
Önök pedig még csak nem is tudnak róla, hiszen önmagukkal vannak elfoglalva.

Arra lennék most már kíváncsi,
hogy közösségünk érdekében
mikor mernek kicsit erélyesebben
és hatékonyabban fellépni. Legnagyobb ellenségünk nem a saját közösségünk! Az egymástól való
elszigetelődés, a nyomor, a tudatlanság és az, hogy nem tudunk
egymásért felelősséget vállalni!
Zs. M. elment. Nem az első, és
talán nem is az utolsó. A senkihez
sem méltó körülmények felelőssége legyen mindannyiunké!
Sajó Norbert alapító,
Telefonos Szeretetszolgálat

A rovatban közölt levelek tartalmáért,
a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek.
Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket.
A levélírók minden esetben tüntessék fel telefonszámukat
és lakcímüket.
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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Nőtt a közösségi oldalak
használóinak száma

Az Európai Unió tagállamaiban a 16 és 74 év közötti lakosság 56%-a használta a
közösségi oldalakat – derül ki
az Európai Statisztikai Hivatal
(Eurostat) adataiból.

Míg 2011-ben még csak az EU
lakosságának 38%-a használta a közösségi oldalakat, ez az arány tavaly már 56%-ra emelkedett. A
listát Dánia vezeti, ahol az emberek
79%-a regisztrált és aktív a közösségi hálón. Utána következik Belgium (73%), Svédország és
Nagy-Britannia (mindkettő 70%kal), Ciprus és Málta (69%), Finnország (67%), Hollandia (66%),
Magyarország (65%).
A 16 és 24 év közötti fiatalok
88%-a használta tavaly a közösségi
oldalakat az Európai Unióban, de
országonként eltérő arányban: a
cseh, dán és horvát fiataloknak például 97 százaléka. Őket követik az
észt és a görög fiatalok 96%-kal, a
ciprusiak és a portugálok 95%-kal,

Forrás: Origo

a belga, litván, magyar és máltai fiatalok 94%-kal. Lettországban,
Szlovákiában, Finnországban és
Nagy-Britanniában az ifjúság 93%a, Ausztriában 92, Hollandiában és
Lengyelországban 91, Írországban
és Svédországban 90, Romániában,
Spanyolországban és Szlovéniában
89, Olaszországban viszont csak 79
és Franciaországban 77 százaléka
van jelen a közösségi hálón.
A 65 és 74 év közötti korosztály
19%-a használta tavaly a közösségi
oldalakat. Dánia ebben a kategóriában is élen jár (46%). Romániában
az idősödő nemzedék 16 százaléka
fent van a közösségi oldalak valamelyikén. Írországban ez az arány
15, Ausztriában és Szlovéniában
14, Franciaországban és Olaszországban 13, Szlovákiában 12, Horvátországban 11, Lengyelországban
10, Görögországban 9, Bulgáriában
8 százalék.
Az Eurostat a közösségi hálók világnapja (június 30.) apropóján tette
közzé adatait. (Agerpres)

A tanulóknak és az egyetemistáknak fizetni
kell a PSD–ALDE-kormány jóvoltából

A kormány törölte a szállítási költségek elszámolhatóságát tanulók és egyetemisták számára!
A Viorica Dăncilă által múlt kedden elfogadott tíz
sürgősségi kormányrendelet egyike a társadalmi
egyenlőtlenséget mélyíti, és iskolaelhagyáshoz vezet.
A kormányrendeletnek több mint 120 ezer romániai
tanuló az áldozata, akik nap mint nap közúti közszállítási járművekkel ingáznak az iskolába.
Pontosabban, a kormányrendelet előírja, hogy a
magáncégek által működtetett megyeközi – a megyén belüli települések közötti – közúti közszállítási
járatokon töröljék a kedvezményeket tanulók, egye-

temisták, háborús veteránok és hátrányos helyzetűek
számára.
Következésképpen, mától a szállítóknak nem kötelességük árkedvezményt vagy kedvezőbb árakat
biztosítani a tanulóknak elszámolás végett, mert az
elzárt községek nem kapnak támogatást.
Ahelyett, hogy arra ösztönöznék a tanulókat, hogy
iskolába járjanak, az RMDSZ által támogatott PSD–
ALDE újabb terhet ró a vállukra.
Az USR arra kéri a kormányt, hogy vonja vissza a
rendeletet, amely több ezer tanulót és egyetemistát
érint kedvezőtlenül.
Lavinia Cosma képviselő (x)

A lakossági riasztórendszer tesztelése

Mivel tájékoztatni kell a lakosságot a sajátos akusztikus riasztási jelzésekről, és közös keretrendszert kell kidolgozni a lakossági (nyilvános) riasztórendszer ellenőrzésére, a katasztrófavédelmi
felügyelőség havonta, minden hónap első szerdai munkanapján teszteli a települések riasztórendszereit.
Eszerint 2019. július 3-án délelőtt 10 és 11 óra között Marosvásárhelyen
TESZTELIK A LAKOSSÁGI RIASZTÓRENDSZERT.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a fent említett időintervallumban egyidejűleg működésbe hozzák Marosvásárhely megyei jogú város központi riasztórendszerét, valamint a település vállalkozásainak szirénáit,
és bevezetik az egyik akusztikus riasztási jelzést.
AKUSZTIKUS RIASZTÁSI JELZÉSEK
Polgárvédelmi
Időtartam
Jelentése
helyzetek (jelzés)
Légiriadó-előzetes 3, egyenként 32 másodperces A lakosság előzetes figyelmeztetése légitámahangjelzés (impulzus) 12 másod- dás bekövetkeztének lehetőségére a város (léteperces szünetekkel
sítmény) területén
Légiriadó

Katasztrófariadó

15, egyenként 4 másodperces A lakosság figyelmeztetése légitámadás beköhangjelzés (impulzus) 4 másod- vetkeztének azonnali veszélyére a város (léteperces szünetekkel
sítmény) területén

5, egyenként 16 másodperces A lakosság tájékoztatása egy elkerülhetetlen terhangjelzés (impulzus) 10 másod- mészeti, technológiai vagy biológiai katasztrófa
perces szünetekkel
bekövetkeztéről vagy ennek veszélyéről

A riadó befejezése 2 percig tartó folytonos, egyenlő A lakosság tájékoztatása a veszély elmúltáról és
hangerejű jelzés
a tevékenységek folytatásának lehetőségéről

Dr. Dorin Florea polgármester

Közlemény

Felhívjuk a marosvásárhelyi tanulók figyelmét, hogy
a városi tanács által finanszírozott ingyenes buszbérletek csupán a tanév végéig voltak érvényesek, a vakációban nem használhatók (lásd a marosvásárhelyi tanács 2016. január 28-i 9. számú határozatát).
A társulás igazgatótanácsa

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb
szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a
kötéseket és az átkot, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, psoriasis, depresszió esetén, kibékíti a
szétvált családokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert
visz a házhoz és nyereségessé teszi a vállalkozást.
100%-osan garantálja, hogy megoldja a hozzá fordulók
problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Corina
Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a
magánélete és vállalkozása; Erika Régenből köszöni,
hogy Klara asszony segítségével megszabadult a
kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött;
János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból; Margitnak
Gyergyóban sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András hálásak, mert
gyermekük született; Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból és az impotenciából
gyógyult ki a segítségével; Erzsébet hálás, mert újra együtt van kedvesével;
Mihály Koronkában kigyógyult az epilepsziából és az étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály
nyilvános árverést szervez
2019. július 16-án 12 órai kezdettel az intézmény Köztársaság utca 30. szám alatti székhelyén a
következő javak értékesítésére:
– Volkswagen Crafter, 2006-os, MS-02-RAP, kikiáltási ár 27.113 lej
– Volvo haszonjármű, 2007-es, MS-03-NES, kikiáltási ár 42.998 lej
– Samsung T560 táblagép, kikiáltási ár 356 lej
– videoprojektor, kikiáltási ár 869 lej
– Fiat Doblo személygépkocsi, 2004-es, MS-10-NAP, kikiáltási ár 6.825 lej
– Mercedes Benz Atego személygépkocsi, 1998-as, MS-14-NAP, kikiáltási ár 12.285 lej
– Mercedes Benz Sprinter személygépkocsi, 2009-es, MS-67-RAP, kikiáltási ár 30.031 lej
– MAN TGL8 1801 haszonjármű, 2007-es, MS-87-NAP, kikiáltási ár 35.832 lej
– MAN TGL8 12240 haszonjármű, 2008-as, MS-02-NAP, kikiáltási ár 51.189 lej
– tachográf, kikiáltási ár 444 lej.
A kikiáltási ár nem tartalmazza a héát.
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelye 4. bekezdésének i)
pontjánál szereplő előírások értelmében felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti
javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.
A fent említett jogszabály 250. cikkelye 4. bekezdésének j) pontja, valamint 7. bekezdése értelmében a liciten
való részvételhez az ajánlattevők legalább egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő
iratokat: a vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a
Dicsőszentmártoni Kincstárba az IBAN RO84TREZ4795067XXX001785 számlára kell átutalni, címzett a
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám 4322637 – vagy banki garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át
kitevő összegről, az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság
által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását,
romániai magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, ahhoz, hogy a megszabott helyen és
időben részt vehessenek az árverésen.
Az árverésről szóló közlemény kifüggesztésének időpontja: 2019. július 2. A közleményt kifüggesztik a
Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály, a Dicsőszentmártoni Polgármesteri Hivatal, az adós cég
székhelyén, és megjelenik a Közpénzügyi Minisztérium weboldalán is.
Bővebb felvilágosítás a székhelyen, a végrehajtói irodában (Bălţatu Gheorghe felügyelő) vagy a 0265/443-312es telefonszámon.
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

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

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.)

A MAROSVÁSÁRHELyI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

MAROSVÁSÁRHELyI SZÉKHELyŰ ÉPÍTŐIPARI CÉG munkatársakat keres a következő munkakörök betöltésére: ÉPITÉSVEZETŐ
MÉRNÖK;
GÉPKEZELŐ
SZAKEMBER
földmunkagépekre; professzionális, B, C, C-E kategóriával rendelkező SOFŐR; KARBANTARTÓ elektromos és benzines kisgépek
javításához, VILLANYMOTOR-TEKERCSELŐ. Hosszú távú, folyamatos és megbízható munkalehetőséget biztosítunk, versenyképes
jövedelemmel. Érdeklődni lehet munkanapokon a 0742-636-597-es
telefonszámon. (63796-I)

SZEMÉLyEKET alkalmazunk IRODAI MUNKÁRA. Tel. 0740115-999, hétfőtől péntekig 8-16 óra között. (21364)

A TRIPLAST KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj
rotoformare) és SZEMÉLYZETET A SZERELŐVONALRA. Ajánlunk szakmai képzést, vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget. Az önéletrajzokat a Dózsa György utca 197. szám alatt, a cég
titkárságán lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre
elküldeni. További információ a 0742-147-717-es telefonszámon.
(63795-I)
A MARIS alkalmaz KERESKEDELMI DOLGOZÓT a Cuza Vodă
utcai piacon levő üzletébe. Munkaprogram: 7-15 óra között. Tel.
0745-609-051. (21377-I)
ALKALMAZUNK SZENDVICSKÉSZÍTŐT. Előnyös munkabér,
étkezési jegyek. Tel. 0741-215-738. (21356)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös
munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21356)

MAGyARORSZÁGI PÉKSÉG sürgősen alkalmaz SÜTŐÜZEMI
DOLGOZÓKAT. A szállás ingyenes. Érdeklődni a 0745-111-103-as
telefonszámon. (21367)

PC HOUSE-álláshirdetés: szervizünkbe kedves, kommunikatív RECEPCIÓST keresünk. Követelmények: számítógép-kezelési alapismeretek (Word, Excel), a román és magyar nyelv ismerete. Az
önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro e-mail-címre
elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám
alá benyújtani. (sz.-I)
VARRODA MESTERT alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (21358-I)

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet
Szentháromságra, Havadtőre, Nyárádkarácsonba
és Gernyeszegre. Bővebb információ a 0265/224-300-as
telefonszámon vagy a www.posta-romana.ro weboldalon
a cariere címszónál. (sz.-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (2/3172)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0751-989594. (2/3172)
TŰZIFA eladó. Tel. 0749-759-654.
(7/3343-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0749-707713. (7/3343)

TŰZIFA
(6/3343)

eladó.

Tel.

0747-594-011.

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0752-578568. (7/3343)
ELADÓK 50-60 kg-os malacok. Tel.
0728-971-777. (10/3347)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Kolcsár Imre névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (17/3354)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (1/3230)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21361-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is. Tel. 0749543-104. (-I)
ALKALMAZUNK hegesztőt, lakatost.
Tel. 0744-572-889. (21373)

VÁLLALUNK
tetőjavítást,
cserépforgatást,
tetőkészítést
cseréppel,
Lindab
lemezzel,
kátránnyal,
csatornakészítést,
csatornajavítást,
festést. Tel. 0758-324-652. (2/3316)

VÁLLALOK
tetőkészítést,
cserépforgatást,
csatornakészítést.
Tel.
0751-847-346. (14/3188)

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

VENDÉGHÁZ kiadó Gyulán, fürdőövezetben. Tel. 00-36-70-363-6817,
e-mail: tarterezia@gmail.com. Interneten megtekinthető: http://alexandervendeghaz.hu (2101-I)
KIADÓK szobák Tusnádfürdőn 80
lejtől. Tel. 0744-778-409. www.tusnadfurdo.ro (sz.-I)

ELADÓ Deményházán központi fekvésű parasztház, nyaralónak. Tel.
0748-602-878. (3/3277-I)
ELADÓ ház Székelykálban, a 39/A
szám alatt: egyszoba-összkomfort
fürdőszobával, 5 ár telek. Érdeklődni
a 0746-058-961-es telefonszámon
15 óráig. (1/3274-I)
VÁRMEZŐBEN, a főút mellett 4
darab 5 áras vagy 2 darab 10 áras
telek eladó kedvező áron. Tel. 00-3620-334-8629. (2/3000-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (2/3172)

VÁLLALUNK háztetőkészítést (cserépből vagy lemezből), tetőjavítást,
teraszkészítést fából stb. Tel. 0745680-818, Csaba. (4/3323-I)
VÁLLALOK: tetőkészítést, cserépforgatást, ácsmunkát, teraszkészítést, tetőfedést Lindab lemezzel,
csatornakészítést. Nyugdíjasoknak
15% kedvezmény. Tel. 0746-540008. (10/3307-I)
KÉSZÍTEK tetőt, teraszt, vállalok
tetőjavítást, cserépforgatást, bármilyen
javítást, tetőfestést. Tel. 0757-475-701,
Csaba. (6/3302)
VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást, csatornakészítést és csatornajavítást, szigetelést, festést. Tel.
0759-467-356. (11/3244-I)

TETŐFEDŐ ÁCS tetőfedést vállal
Lindab lemezzel és hagyományos
cseréppel; külső és belső munkát, készít
új tetőt. Tel. 0747-784-020. (3/3236)
JAVÍTOK régi háztetőt, készítek
csatornát és lefolyót. Tel. 0747-816-052.
(3/3361)

MEGEMLÉKEZÉS

Drága emlékét szívünkben
őrizve, kegyelettel és örök
hálával emlékezünk július 2án szeretett családfőnkre, a
lőrincfalvi születésű FEKETE
JÁNOS nyugalmazott tanítóra,
a
szerető
és
szeretett,
hűséges férjre, édesapára,
nagyapára, dédapára, apósra,
sógorra, hű rokonra, aki már
15 éve az öröklétbe távozott.
Hiányát,
gondoskodó
szeretetét nem pótolja semmi.
Köszönjük, hogy lelkedet
lelkünkbe
írtad,
nincs
felettünk hatalma a sírnak.
Lélekben
mindig
velünk
maradsz. Őt soha el nem
felejtő, szeretett családja,
felesége. (9/3259)

ELHALÁLOZÁS
Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett feleség, legjobb édesanya, nagymama, dédi, testvér,
anyós, jó barát és szomszéd,
idős MÓZES ISTVÁNNÉ
született ÉLTETŐ KATALIN
a Vérközpont
volt főasszisztense
2019. június 29-én, életének 73.
évében, házasságának 53. évében Budapesten elhunyt. Temetéséről később tájékoztatunk.
Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (4/3339-I)

Szomorú szívvel és nagy fájdalommal a lelkünkben veszünk
bucsút Texasban elhunyt osztálytársunktól,
MÁRKOS FERENCZNÉTŐL
született TAMÁSI MÁRIA.
Drága kicsi Marika, mindnyájan
szeretettel és nagy tisztelettel
gondolunk RÁD. Hősiesen és
nagy türelemmel viselted betegséged, panasz nélkül harcoltál az
életért. A halál legyőzött, de mi, a
volt osztálytársaid a XI. B-ből, az
Egyesülés középiskola 1962-ben
végzett véndiákjai, őrizzük az
érettségi találkozón Veled töltött
szép perceket, órákat. Te csak
előre mentél, mi majd megyünk
utánad nemsokára. Ugye vársz
reánk? Ha majd Frici elhoz a tavasszal Vásárhelyre, mindnyájan
ott leszünk. Isten VELED! (sz.-I)
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett feleség, édesanya,

nagymama, anyós, testvér, rokon

és ismerős,

ORBÁN ILONA
született Toth

hosszas betegség után életének

78. évében elhunyt. Drága halot-

tunk temetése 2019. július 2-án,

kedden 15 órakor lesz a nagy

kórház mögötti temetőben, Ma-

rosszentgyörgyön. Emléke le-

gyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (9/3345-I)
Elment egy lélek ma ismét a földről, kit szívünk többé el sosem
feled. Csendesen figyelsz ránk
már odaföntről.
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagytata,
após, apatárs, rokon és ismerős,
GYÖRGY JÁNOS
a TIR SA volt dolgozója
életének 76. évében, 2019. június 30-án elhunyt. Temetése
2019. július 3-án 13 órakor lesz a
Jeddi úti temetőben. A virrasztás
2019. július 2-án 18 órától lesz a
Jeddi úti temetőben. Nyugodjon
békében!
A gyászoló család. (2/3360-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Együttérzésünket fejezzük ki
volt osztálytársunknak, Mózes
Istvánnak ezekben a nehéz,
szomorú percekben, szeretett
FELESÉGE elhunyta alkalmával.
Isten
nyugtassa
békében! Őszinte részvétünket
fejezzük
ki
a
gyászoló
családnak. A marosvásárhelyi
Bolyai Farkas Líceum 1962-ben
végzett XI. B osztályának volt
diákjai. (1/3336-I)
Őszinte részvétünket fejezzük
ki a György családnak szeretett
apatársunk, GYÖRGY JÁNOS
elhunyta alkalmából. Márta és
Ernő. (8/3344)
Az RMDSZ Maros megyei
szervezete
megrendüléssel
értesült
SEPSI
LÁSZLÓ
marosbogáti
RMDSZ-elnök
haláláról. Nemcsak vezetőt,
elnököt,
munkatársat,
de
barátot is veszítettünk. Őszinte
együttérzésünket
és
részvétünket fejezzük ki a gyászoló
családnak.
„Azt mondta Jézus: Én vagyok
a feltámadás és az élet, aki hisz
énbennem, ha meghal is, él; és
minden élő, aki hisz énbennem,
soha meg nem hal.”
(Jn 11, 25-26)
Nyugodjék békében! Az RMDSZ
Maros
megyei
szervezete.
(13/3350-I)
Őszinte részvétünket, együttérzésünket
fejezzük
ki
kollégánknak,
Háromszéki
Boldizsárnak és családjának
szeretett ÉDESAPJA elvesztése
miatt. Nyugodjon békében! Az
OrtoProfil munkaközössége. (-I)
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