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Petőfi Sándor – 170

Főhajtás a hősök előtt

Olvasóink
figyelmébe!

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a Népújságot Marosvásárhelyen szabadeladásban
a következő újságosstandokon
vásárolhatják meg:
• Rózsák tere – Győzelem tér:
három helyen
• a Cuza Vodă utcai napipiacon
• a kövesdombi napipiacon
• az oroszpiacon

Érdeklődni:
Borbély Ernő,
mobil: 0742-828-647.

Megemlékezés
és konferencia
a Márton Áron
Múzeumban

A hiánypótló, történészek és érdeklődő olvasók számára egyaránt nagy
jelentőséggel bíró 568 oldalas kötet az
1000 év Erdélyben, 100 év Romániában projekt keretében készült, és a
marosvásárhelyi Lector Kiadó, a Varadinum Alapítvány Kiadó és az Iskola
Alapítvány Kiadó közös gondozásában jelent meg, a jegyzőkönyvek mellett pedig számos egyéb, a püspök
életével, munkásságával, valamint az
adott korral kapcsolatos fejezetet is
tartalmaz.

Itt, Erdélyben tudatában vagyunk annak, hogy ünnepeink,
megemlékezéseink nemcsak a múltról szólnak, hanem támpontot is kell nyújtsanak a ma és a jövő nemzedékének, hogy
évszázadok múlva is legyen, aki emlékezhessen – emelte ki
vasárnap délben a fehéregyházi Petőfi-múzeumkertben tartott beszédében Szabó József, a Petőfi Sándor Művelődési
Egyesület elnöke.

Mózes Edith

Fotó: Nagy Tibor

A 170. évforduló alkalmával idén is az Ispán-kúttól indította a Petőfi
Sándor Művelődési Egyesület és az RMDSZ fehéregyházi és segesvári
szervezete hagyományos Petőfi-ünnepélyét, arról a helyről, ahol utoljára
látták Petőfi Sándort. Igét hirdetett Imecs Lajos nagybúni református lelkész, majd elhelyezték a tisztelet és a kegyelet koszorúit. Koszorúzott
Kiskunfélegyháza városa, Kiskőrös városa, a budapesti Petőfi Irodalmi
Múzeum, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, az Országos
Petőfi Sándor Társaság, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum,
(Folytatás a 7. oldalon)

Mózes Edith

____________5.
Negyven új cég
kapott „útlevelet”
az induláshoz

Nagyszabású európai uniós projekttel
kezdték az idei évet a községben. Az
EU szociális alapjából az Emberi erőforrás operációs program (POCU)
révén, amely a roma lakosság által is
lakott települések fellendítésére, a
szegénység, a társadalmi kirekesztettség felszámolására vonatkozik, közel
négymillió eurós támogatást sikerült
megnyerni.

____________6.

Bűn

Szörnyű tragédia, két, azonos körülmények között meggyilkolt fiatal caracali lány ügyében nyomoz a rendőrség. Amint az eddigiekből kiderült, fennáll a gyanú, hogy a hatóságok „bénázták el” a
nyomozást, különben talán megmenthették volna az egyik kislány
életét.
A véres, torokszorító részleteken túl most inkább a politikusok álláspontját néznénk meg. Ugyanis ilyenkor majd’ mindenkinek van
(markáns és hivatalos) véleménye, amit kérdezve, kérdezetlenül ki is
mond.
Az államelnök például egyenesen a caracali tragédia „erkölcsi
szerzőjének ” nevezte a kormányt. Ez a nyilatkozat kísértetiesen emlékeztet a Colectiv-beli tűzeset utáni fellépéséhez. Akkor is és most
is a kormány fejét követelte (amit megválasztása óta szinte naponta
rögeszmésen ismétel). Akkor a kormány lemondott, és jött az elnök
„saját” kormánya, amiről jobb, ha nem beszélünk.
Most is a kormányt teszi felelőssé – bár a volt elnök, Traian Băsescu vasárnap este kimondta, hogy azok a hivatalok, amelyeket
hozzá nem értéssel, mulasztással vádol, éppen az ő alárendeltségébe
tartoznak –, és újból ígéretet tett, hogy a választások után egy más
parlamenti többséget hoz létre. Tehát az egyetlen, ami az elnököt igazán érdekli, az a kormány megbuktatása.
A kormányfő meg éppen arra kérte szombaton a pártokat, hogy
ne politizálják el a caracali gyilkosságot, egyben bejelentette, hogy
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 59 perckor,
lenyugszik
20 óra 56 perckor.
Az év 211. napja,
hátravan 154 nap.

Ma JUDIT, XÉNIA,
holnap OSZKÁR napja.
OSZKÁR: a régi germán Ansgar névből származó angol és
skandináv névből ered, jelentése
istenség + dárda.

IDŐJÁRÁS

Többnyire napos idő
Hőmérséklet:
max. 320C
min. 140C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2019. július 29.
1 EUR
4,7278
1 USD
4,2493
100 HUF
1,4460
1 g ARANY
193,8432

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

Megyei hírek

Nyolcadikot végzettek
második elosztása

Július 30-áig, máig választhattak a betöltetlenül maradt középiskolai helyekből az első számítógépes elosztásból kimaradt, nyolcadik osztályt végzett diákok. Választásaik
szerint, jegyátlaguk csökkenő sorrendjében július 31-én és
augusztus 1-jén osztják el a diákokat a középiskolai osztályokban.

Római fesztivál Mikházán

Augusztus 3-án, szombaton délelőtt 11 és este 8 óra között
kerül megrendezésre a mikházi Csűrszínházban és környékén a 7. római fesztivál. A Maros Megyei Múzeum és a
Csűrszínház Egyesület közös rendezvényének idei tematikája: a Kelet varázsa. A programban a hagyományhoz
híven minden korosztály számára akadnak érdekességek,
a kínálatban római katonai bemutatók, gladiátorharcok, rabszolgavásár, kiállítások és számos múzeumpedagógiai műhely, valamint sétakocsikázás és több koncert is szerepel.

Bözödújfalusiak találkozója

Augusztus 3-án, szombaton délelőtt 11 órától tartják a hagyományos bözödújfalusi találkozót az egykori falu határában lévő emlékparkban. Közel három évtizede azok az
elszármazottak zarándokolnak el ide, akik Bözödújfalu elárasztásakor arra kényszerültek, hogy elhagyják házaikat.
A hagyományokhoz híven idén is az egykor itt élő felekezetek lelkészei tartanak istentiszteletet, 11 órától Andrási
Elemér plébános római katolikus misét, 11.30 órától Szombatfalvi József ny. esperes unitárius istentiszteletet tart, ezt követően ünnepi beszédek hangzanak el. A Bözödújfaluért
Egyesület terve, hogy folytassák az egykori római katolikus istenháza helyére kerülő Összetartozás templomának építését.

Széki Vágta

A hét végén, augusztus 3-án és 4-én tartják Nagyernyében
a Széki Vágta marosszéki futamát. 3-án, szombaton 8 és
11 óra között edzéssel, benevezéssel, a versenyzők eligazításával kezdődik a rendezvény, 13 órakor gyorsasági verseny következik, 16 órától a sepsiszentgyörgyi Sas Íjászok
lovas íjászbemutatóját tekinthetik meg az érdeklődők, 17
órától pedig újabb gyorsasági versenyre kerül sor. Vasárnap 10 órakor kezdődik a Széki Vágta ügyességi verseny,
du. 3 órakor a lovasok zenés bevonulására, a Lustrára
kerül sor, 13.30 órától a Napvágta üdvtörténeti, mágikus
lovas tánc látható. Az ügyességi verseny 14 órakor folytatódik, 15 órától a szovátai Farkasnyom barantacsapat bemutatója, 16 órától újabb ügyességi verseny lesz. Az
eredményhirdetést várhatóan 19 órakor tartják.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Viszlát, szérétlék

Nagy Székely Ildikó

A világok közti utazásnak mindig megvan az ára. Általában idővel vagy pénzzel fizetünk, átvonatozott, -buszozott
éjszakákkal, azok minden „kényelmével”, vagy a repülőjegyre kiadott százasokkal (főleg, ha nem sikerül „levadászni” egy hihetetlenül kedvezményes járatot). A nyár első
heteit, majd a júliusi vakációzást visszapörgetve, úgy
érzem, az előbbi változatnál, az órákban mért fizetségnél
maradok. Mert bár rendszerint nyűgnek érzem az indulástól érkezésig tétlenül és persze ébren töltött időt, valahogy
mégis jó ez az átmeneti állapot, a megváltozott körülményekre, új helyszínekre való felkészülés lehetősége.
A tengerparti világ mintha mindig magába szippantana,
pillanatok alatt eggyé válok a homokszínű, hullámzó forrósággal, a végtelen víz kínálta szabadsággal, sajátommá
válik a lebarnult emberek nyugalma, lelassult életritmusa. A
tizenkét-tizenhárom órás vonatút alatt, miközben a sziklás táj
napraforgótengerré szelídül, van időm hozzászokni a változáshoz, feladatokból és napi eseményekből épült, láthatatlan hegyeimet elsimítani, és mire a kikötők hajnali látványa elém
tárul, belső előre- és visszaszámlálóim is már rég leálltak, és
teljes lényemmel élvezni tudom az égi kéz teremtette csodát.
A Fekete-tenger partvidéke mellett kedvenc nyári úti
célom a magyar főváros, és biztos vagyok benne, hogy a
Népligetnél minden alkalommal átélt eufóriához az is hozzájárul, hogy vége a tízórás buszozásnak, újra kibírtuk,
„megcsináltuk”. (Minden sikerélmény ellenére azért a Marosvásárhely–Budapest közötti napi repülőjáratok beindulását nagyon várom.)

Tűzesetek a megyében

Stílusában, lüktetésében összetéveszthetetlen a két helyszín. Míg a tengeren megáll az idő, Pesten éppen ellenkezőleg: felgyorsul, pillanatok alatt száguldozhatunk a föld
alatt a város egyik pontjából a másikba, és a fényre vezető
lépcsőket megmászva – a sok mozgólépcsőzés után ez mindig kicsit megerőltető –, egészen más látvány ejt rabul, mint
amit alig negyedórával azelőtt magunk mögött hagytunk.
De van még egy nagy különbség: az emberek kisugárzása,
legalábbis az, amit én rendszerint érzékelek. A tengerparti
déliek nekem valahogy túl hangosak, darabosak, a velük
való érintkezés után még jobban lenyűgöz a pesti elegancia
és kedvesség (persze ez sem általánosítható, az utcán lehet,
hogy messziről elkerül, de áruházakban, vendéglőkben,
szórakoztatóegységekben legtöbbször a szolgáltatás része.)
Mangálián vagy Konstancán eddig ilyenben nem volt részem. Idén nyáron azonban megtörtént a csoda. Az ország
második legnagyobb városában, egy bevásárlóközpontban
kóvályogtunk a fiammal, és a többszintes épület sokadik
körét róva betévedtünk egy ajándékboltba. A pénztárgép
mellől középkorú nő mosolygott ránk, szólni nem szólt,
hagyta, hogy kedvünkre nézelődjünk. Amikor azonban kiléptünk a boltból, ragyogó arccal utánunk kiáltotta: Viszlát,
szérétlék. Először nem értettem, de pár másodperc múlva
értelmet nyertek a furcsán ejtett szavak. Mámorító volt a
felismerés, hogy egy konstancai eladó beszédünket hallva
úgy dönt, anyanyelvünkön köszön el. Nem tudom, a második szó jelentése mennyire volt világos előtte, de az biztos,
hogy a gesztusára sokáig fogok még emlékezni. Főleg
akkor merítek majd belőle erőt, amikor úgy érzem, szűkebb
környezetünkből eltünedeznek a jól ismert szavak, helyek,
hangulatok.

Kánikulai „forró” akciók

A hét végén haszonjármű, kombájn, ingatlanokban keletkezett tüzek oltásához és közúti balesetek – köztük egy halálos áldozattal járó – mentési
akcióihoz riasztották a Maros Megyei Horea Vészhelyzeti Felügyelőség diszpécserszolgálatát, valamint a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség
közúti szolgálatát.

Pálosy Piroska

Pénteken délután a Mărăşti utcában egy utcai gázszabályzó kapott lángra, a helyszínre érkező tűzoltó-alakulat
időben elzárta a gázcsapot, és sikerült eloltani a tüzet, megelőzve egy esetleges robbanást.
Faragón, Mezőrücs irányában a mezőn egy aratásnál
részt vevő tehergépkocsi gyúlt ki. A szászrégeni tűzoltóegység öt altisztje érkezett a helyszínre, és próbálta eloltani
a lángoló járművet.
Az esti órákban Segesváron a Siceram Kft. termelőegységében a futószalag és annak szigetelése gyúlt meg, a
helyszínre érkező segesvári tűzoltóegység csapatainak időben sikerült megfékezniük a lángokat, amelyben egy égetőkemence tartozékai és kenőzsír égett el, sűrű füst
kíséretében. A termelőegység alkalmazottai nem sérültek
meg.
Marosvásárhelyen, ugyancsak az esti órákban, a Merészség (Cutezanţei) utcában egy négyemeletes tömbház földszinti lakásában a tűzhelyen felejtett edény gyulladt ki,
miközben a lakás tulajdonosa elaludt. Ebben az esetben is
a gyors beavatkozásnak köszönhetően a lángok nem terjedtek el, és a riadalmon kívül nem volt más következménye a figyelmetlenségnek.

Szombaton Mezőzáhon, a Szabadság utcában egy családi ház oltásához riasztották a tűzoltókat, akiknek a helyi
önkéntes tűzoltócsapat segített.
Marosvécsen aratókombájn gyulladt ki, amit a tűzoltók
érkezéséig a tulajdonosoknak sikerült eloltani, Szászrégenben pedig a Nárcisz utcában meggyulladt száraz növényzetet kellett eloltsák.
Dicsőszentmártonban, a Movilei utcában egy családi ház
melletti raktár gyúlt ki, a dicsői tűzoltóalakulat sietett a
helyszínre.
Vasárnap a kora reggeli órákban Szászrégenben egy
hangszerkészítő műhelyben csaptak fel a lángok hozzávetőleg két négyzetméteren, amit rövid idő alatt sikerült eloltaniuk a tűzoltóknak – tájékoztatott Virag Cristian
őrnagy, a Maros Megyei Horea Vészhelyzeti Felügyelőség
szóvivője.

Sorsolás ma 14 órakor!

Fotó: Horea Vészhelyzeti Felügyelőség

A Népújság ma 14 órától tartja a szerkesztőségben (Dózsa Gy. u. 9. sz.) a Hűséges előfizető
– JÚLIUS nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek) és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

RENDEZVÉNYEK

Nyárádmente fesztivál

Augusztus 1–4. között Nyárádszeredában megtartják a
hagyományos vásáros napokat. A rendezvény közel félszáz programpontjában borudvar, vásár, gyermekfoglalkozások, koncertek szerepelnek. A fesztivál megnyitója
augusztus elsején 17 órakor lesz a nyárádszeredai művelődési otthonban. Pénteken 16.30 órai kezdettel Nyárádszereda főterén megtartják a 4. Táncol a

Nyárádmente néptánctalálkozót. A fesztivál részletes
programja a www.nyaradmentefesztival.ro honlapon és
lapunk múlt heti Műsorkalauzában is megtalálható.

Nyáresti orgonahangversenyek

Augusztus 3-án, szombaton 18 órakor a Bolyai utcai
unitárius templomban, 4-én, vasárnap délelőtt 11 órakor
a kibédi református templomban, 11-én, vasárnap 18
órakor a marosvásárhelyi Szent Antal jezsuita egyetemi
lelkészségi templomban hallgatható Molnár Tünde orgonajátéka.
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Elbukta az alkotmányossági kontrollt
a büntetőjog módosítása

Alaptörvénybe ütközőnek minősítette a román alkotmánybíróság azokat a büntetőjogi törvénymódosításokat, amelyeket április végén néhány nap
alatt fogadott el a parlament.

A testület hét halasztás után hétfőn hozott határozatot a
jobbközép ellenzék és Klaus Iohannis államfő által beterjesztett óvások ügyében. A szociálliberális kormánykoalíció már tavaly nyáron módosította a büntető

Tusványos

törvénykönyv (Btk.) és büntetőeljárási törvénykönyv (Betk.)
számos előírását, ám ezek jelentős része alkotmányellenesnek bizonyult. Idén áprilisban a koalíció megpróbálta megmenteni azokat a módosításokat, amelyek tavaly nem
akadtak fenn az alkotmányossági szűrőn. Az ezek elleni óvásoknak adott helyt most az alkotmánybíróság, így a büntetőjog módosítása várhatóan újabb parlamenti vita tárgya lesz.
(MTI)

Orbán Viktor: a magyar nemzetnek megvannak azok
a képességei, amelyekkel független tud maradni

Ma a magyar nemzet birtokában van azoknak a képességeknek, amelyekkel meg
tudja magát védeni, biztató pályán van,
további fejlődését pedig nem belülről,
hanem kívülről fenyegeti veszély – hangoztatta Orbán Viktor szombaton Tusnádfürdőn,
a
30.
Bálványosi
Nyári
Szabadegyetem és Diáktábor zárónapján
tartott előadásában.

A miniszterelnök a szabadtéri színpad előtt öszszegyűlt többezres hallgatóság előtt a jubileumához érkezett Tusványos egyik alapítójaként és
állandó résztvevőjeként, nemzedéke küldetését elemezve a rendszerváltás óta eltelt három évtizedről
vont mérleget és a következő 15 év feladatait vázolta.
A magyar kormányfő előadásában kiemelte: az
ország önrendelkezését visszaszerezték, a Nemzetközi Valutaalap „hazament”, Brüsszellel sikeresen
vívták meg küzdelmüket, és a határokat is megvéd- Orbán Viktor miniszterelnök (k), Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke
ték a migrációval szemben.
(b) és Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke a 30. Tusványoson.
„Magyarország ma biztató pályán van, rendezett
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
pénzügyek, csökkenő adósság, erős növekedés,
emelkedő bérek, izmosodó kis- és középvállalatok, gyarapodó rális állam és egy valódi államelméleti, politikaelméleti modell, egy sajátos keresztény-demokrata állam.
családok és lendületes nemzetépítés” – mutatott rá.
Orbán Viktor szerint az illiberális politika értelme nem más,
Orbán Viktor szerint Magyarország biztató pályán maradását nem belülről, hanem kívülről fenyegeti veszély, ezeket a mint a keresztény szabadság, a keresztény szabadságért dolgozó politika pedig arra törekszik, hogy megvédjen mindent,
támadásokat kell elhárítani.
Rámutatott: az EU-ban ki kell javítani az elmúlt öt évben – amit a liberálisok elhanyagolnak, elfelejtenek és megvetnek.
főleg a migráció és a gazdaság területén – elkövetett hibákat. Kijelentette: „az előttünk álló 15 évet azzal fogjuk eltölteni,
Orbán Viktor szerint az EB-nek ki kell vonulnia a migráció az lesz a nemzedéki küldetésünk, hogy szembeforduljunk a litémaköréből, és a schengeni övezethez tartozó tagállamok bel- berális korszellemmel és a liberális internacionalizmussal,
ügyminisztereiből létrehozandó tanácsnak kell átvennie a mig- mert Magyarországot csak így tudjuk megerősíteni”.
Úgy vélte: igenis lehetséges, hogy egy tízmilliós ország az
rációval kapcsolatos összes jogkört és teendőt.
Gazdasági téren a miniszterelnök szerint fel kell hagyni az EU-ban a liberális korszellem idején kimásszon az adósságeurópai szocializmus építésével, és vissza kell térni a verseny- hegy alól, helyreállítsa gazdasági szuverenitását, gyorsabban
képes európai gazdaság eszményéhez. Támogatni kell a sike- fejlődjék, mint a liberális demokráciák, sikeresen elutasítsa a
res gazdaságokat, el kell vetni a munka nélküli alapjövedelem migrációt, védelem alá helyezze a családot, hogy megvédje a
európai szintre emelt gondolatát, helyette munkahelyek kel- keresztény kultúráját, hogy nemzetegyesítést és nemzetépítést
lenek és adócsökkentést kell mindenütt bevezetni, a bürokra- hirdessen, hogy megteremtse a keresztény szabadság rendjét,
tikus szabályokat le kell építeni, és a megszorításos politika mindezt teljes nemzetközi ellenszélben túlélje, sőt sikerre
helyett a beruházásokat és a munkahelyteremtést kell ösztö- vigye. Mindehhez azonban bátor kiállás és összetartás szükséges, miként Tusványos idei jelmondata, az „Egy a tábor”
nözni.
Megállapította: Magyarországon mára létrejött egy illibe- mondja – zárta előadását a miniszterelnök. (MTI)

Tőkés László: az erdélyi magyarság 30 évvel
a diktatúra bukása után is ostrom alatt van

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke szombaton Tusnádfürdőn, a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem
és Diáktábor (Tusványos) zárónapján mondta ezt, azon a fórumon, amelyen Orbán Viktor miniszterelnökkel együtt vett
részt. Kijelentette: az ostrom 1989 után is tart.
Szerinte ostromállapot van Marosvásárhelyen, Szatmárnémetiben, Nagyváradon és Kolozsváron, ahol a magyarság
számaránya mára már 50, 40, 30, illetve 20 százalék alá esett,
és a néhai kolozsvári Bolyai Tudományegyetemhez hasonlóan
a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem is

elesni látszik a harcban. Úgy véli: Beke István és Szőcs Zoltán
személyében székely politikai foglyok ülnek börtönben. Az
úzvölgyi katonai temető pedig már önmagában is példázza,
hogy Székelyföld is ostrom alatt áll. Kijelentette: tényleges
rendszerváltozásra van szükség Romániában.
Úgy vélte: az erdélyi magyar érdekképviselet gyökeres reformra szorul, és az átalakítás egy új magyar egység létrehozásával lehetséges.
Tőkés László a magyar kormány és Orbán Viktor hathatós
támogatását kérte az erdélyi magyar törekvésekhez. Külön a
miniszterelnök figyelmébe ajánlotta a nemzeti régiókról szóló
európai polgári kezdeményezés, a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem, az úzvölgyi katonatemető, az erdélyi falugazdászrendszer, valamint a politikai foglyoknak tekintett Beke István és Szőcs Zoltán ügyét. (MTI)

A Brit Iparszövetség (CBI) figyelmeztette Boris Johnson új
brit miniszterelnök kormányát, hogy sem az Egyesült Királyság, sem az Európai Unió nincs felkészülve arra, hogy október
31-én, a Brexit jelenleg érvényes határnapján megállapodás
nélkül szűnjön meg a brit európai uniós tagság.
Hétfőn ismertetett jelentésében a szövetség ugyan üdvözölte
a brit kormány által tett előkészületeket, de hangsúlyozta, hogy
a Brexit egyes következményeit – a kilépés példa nélküli jellege miatt – nem lehet enyhíteni.
Állásfoglalásában a Brit Iparszövetség a megállapodás nélküli Brexit várható legsúlyosabb következményeinek enyhítésére szolgál tanácsokkal, amelyeket a brit kormány, az Európai

Bizottság, az európai uniós tagországok és a vállalatok által készített tervek összesítése alapján állított össze. „Noha a vállalatok már így is milliárdokat költöttek a megállapodás nélküli
kilépésre való felkészülésre, még mindig gátolják őket a homályos útmutatások és menetrendek, a költségek és a Brexit
sokrétűsége” – fogalmazott a CBI, hozzátéve, hogy a nagyobb
vállalatoknak – különösen az olyan szabályozottan működő területeken tevékenykedőknek, mint a pénzügyi szolgáltatások –
jól átgondolt terveik vannak, a kisebb vállalkozások viszont kevésbé felkészültek. A Brit Iparszövetség szerint a megállapodás
nélküli kilépés csaknem a teljes brit gazdaságban fennakadásokat okozna. (MTI)

Tőkés László szerint az erdélyi magyarság 30
évvel a diktatúra bukása után is ostrom alatt
van, és annak a román nemzetpolitikának az áldozata, amelyet Nicolae Ceauşescu neve fémjelzett.

Brit Iparszövetség: Nagy-Britannia nincs felkészülve
a megállapodás nélküli kilépésre

Ország – világ
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Költségvetés-kiigazítás várható

Călin Popescu Tăriceanu, a kisebbik kormánypárt, a
Liberálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE)
elnöke vasárnap este közölte, látta a pénzügyminisztérium költségvetés-kiegészítési tervét, lefaragások
vannak a beruházásoknál és más fejezeteknél, miközben több mint félmilliárdos emelés van a hírszerző
szolgálatoknál.
Eugen
Teodorovici
pénzügyminiszter bejelentette, július 31-éig meg kellene ejteni az idei első költségvetés-kiigazítást. Egy
olyan intézkedéscsomagról beszélt, amelynek célja
a közpénzek elköltésének hatékonyabbá tétele. Az
intézkedések között említett olyanokat is, amelyek a
különleges nyugdíjakra vonatkoznak, mint ahogy az
egyetemisták ingyenes vasúti közlekedésének korlátozásáról is beszélt. Az állami apparátus átszervezését is érinti a büdzsé kiegészítése. (Mediafax)

Ajánlások
A nemzet háziorvosa díjra

Szeptember 14-ig lehet ajánlásokat küldeni A nemzet
háziorvosa pályázatra – mondta el a projekt vezetője
hétfőn. B. Király Györgyi szerint az első körben történeteket várnak az orvosokról, amelyek az emberségről, alázatról, szolgálatkészségről tanúskodnak.
Határon túli praxisokra is lehet ajánlásokat beküldeni.
Zsűri választja ki a tíz magyarországi és tíz határon
túli „toplistást”, akikre két héten keresztül lehet szavazni. A szavazás október 5-én zárul, a díjátadó
pedig a hónap végén lesz. A díjjal a példaértékű hivatástudatot, szolgálatot értékelik – ismertette. A pályázat eddig Az év praxisa néven futott, idéntől
azonban egységesen A nemzet háziorvosa elnevezéssel illetik. Az ajánlásokat a program honlapján, a
http://www.evpraxisa.hu oldalon lehet megtenni.
(MTI)

A lej gyengülését vetítik előre

Pénzügyi elemzők úgy számolnak, hogy az elkövetkező 12 hónapban gyengülni fog a román deviza, az
árfolyam 4,8262 lej/eurós átlag körül fog alakulni, az
inflációs ráta pedig 4,05 százalék lesz – derül ki a
CFA Románia makrogazdasági bizalomindexéből.
Adrian Codîrlaşu, a CFA elnöke úgy véli, az árfolyam
4,80 lej/euró felé tart, majd fokozatosan gyengül. Románia és az Európai Unió inflációja közötti különbség
látszik meg az árfolyamban és a folyó fizetési mérleghiányban, ez a két tényező közepes távon nyomást gyakorol a leértékelődésre – tette hozzá.
(Mediafax)

Bírságoltak a tengerparton

A július 22–28. héten az állatorvosok 272 közélelmezési, kereskedelmi egységet ellenőriztek a tengerparton, és összesen 513.200 lej értékben róttak ki
pénzbírságot – tájékoztatott hétfőn az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság
(ANSVSA). Az ellenőrök a következő rendellenességekkel találkoztak: az élelmiszereket nem kezelték
megfelelőképpen, állategészségügyi engedély nélkül
működő egységben szolgálták ki a fogyasztót, az
élelmiszerek csomagolása és címkéje nem volt megfelelő, nem voltak megfelelő higiéniai körülmények a
gyártóegységekben, nem tárolták megfelelő körülmények között az élelmiszereket, állategészségügyi engedély nélküli járművel szállítottak élelmiszert. A
pénzbírság mellett az ellenőrök lefoglaltak 211,5 kilogramm élelmiszert és 30 tojást, amelyek nem voltak
alkalmasak emberi fogyasztásra. (Mediafax)

Bűn

(Folytatás az 1. oldalról)
a tragédia miatt, a kivizsgálás és a hibák kijavítása érdekében, a Szociáldemokrata Párt elhalasztja augusztus
3-ára tervezett kongresszusát.
Nagy a káosz az ügyben: egyfelől „fejét vették” az
Olt Megyei Rendőr-főkapitányság helyettes vezetőjének,
a belügyminiszter pedig menesztette az országos rendőrparancsnokot és az Olt megyei prefektust, másfelől
pedig rengeteg kétes eredetű és sehova sem vezető információ látott és lát folyamatosan napvilágot. A miniszterelnök például – aki percről percre történő
kivizsgálást kért – azt mondta, hogy a kislány segélykérése csütörtökön este 11 órakor történt, holott a Különleges Távközlési Szolgálat (STS) korábbi információi
szerint már aznap délelőtt hívta a 112-t. Tény, hogy a
15 éves kislánynak július 24-én, miközben Caracalból
autóstoppal szeretett volna hazajutni Dobrosloveni-be,
nyoma veszett. Pedig talán, ha időben lépnek…
Az is a Colectivre emlékeztet, hogy a közvélemény
már a vallomás előtt tényként kezelte a gyilkosságot, és
eszerint viszonyult az akkor még csak gyanúsítotthoz.
Ám tudomásul kell venni, hogy egy demokráciában
(nem merném jogállamnak nevezni), bármennyire is
vérlázító az ügy, a nyomozás még folyamatban van. És
annak ellenére, hogy szinte bizonyos a sorozatgyilkosság, a megoldást nem segítik elő sem az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok, sem a különböző
összeesküvés-elméletek terjesztése, sem pedig a kampányízű vádaskodások.
Kétségbeejtő, hogy egy ilyen tragédiára sor kerülhetett, hogy az állami szervek csődöt mondtak, és nem tudták megmenteni a kislány életét. De egy ilyen ügyet
politikai célokra használni egyenesen bűn.
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Az utóbbi évtizedek legnagyobb beruházásai Marosszentgyörgyön

Az infrastruktúra-fejlesztéstől a hagyományápolásig

Az utóbbi évtizedek legnagyobb beruházásai folynak
idén Marosszentgyörgyön, az
idénre betervezett tizennyolc
utcából tíznek a korszerűsítése a végéhez közeledik, folyamatban
van
az
ivóvízhálózat kiépítése Csejden, ősszel elkezdik a sportbázis építését az Állomás
utcában, és nagy érdeklődés
övezi a hátrányos helyzetűek
felkarolását célzó szociális
pályázatot is. Az infrastruktúra fejlesztése mellett a hagyományápolásra is figyel a
község, egy nemrég megnyert
pályázatnak köszönhetően a
felújítás alatt álló Máriaffikastély köré különleges kerítést építenek, amelyen a
történelem elevenedne meg
képekben.

Menyhárt Borbála

„Beszélő” kerítés a kastély körül
Amint arról már előzőleg is beszámoltunk, a Marosszentgyörgyi
Polgármesteri Hivatal tavaly az első
volt a megyében a községek között
a megnyert pályázatok számát illetően. Az utóbbi évtizedek legnagyobb beruházásai zajlanak idén a
községben, remélhetőleg jövőben is
ilyen ütemben folytathatják a munkát – fogalmazott Sófalvi Szabolcs
polgármester. Lapunknak elmondta,
a múlt héten írta alá a szerződést
egy újabb európai uniós pályázatra,
aminek köszönhetően a felújítás
alatt álló Máriaffi-kastély köré kerítést fognak építeni. Nem szokványos kerítést, hanem, turisztikai,
valamint a hagyománya ápolásra
nagy hangsúlyt fektető település
lévén, azt szeretnék, ha egy „beszélő” kerítés ölelné körül a kastélyt, azaz a múltat idéző képek által

megelevenedne rajta a történelem:
az épület története, a kastélyhoz, a
településhez kötődő híres személyeket – mint Máriaffi gróf, Petki
Dávid – ábrázoló életképek kalauzolnák a múltba az odalátogató turistákat. A kastély felújításával jól
halad a kivitelező, remélhetőleg az
év végéig elkészül az impozáns
épület.
Nagy az érdeklődés
a szakképzések iránt
A polgármester szerint talán az
egyik legkülönlegesebb az Esély
mindenkinek Marosszentgyörgyön
című, a hátrányos helyzetű személyek felkarolását és a munkaerőpiacon való elhelyezkedését segítő
szociális pályázatuk, amelynek egy
igen érdekes szakaszához érkeztek.
Továbbképző tanfolyamokat szerveztek az érintetteknek, és elégedetten tapasztalták, hogy nagy az
érdeklődés iránta. – Ez a lehetőség
a község hátrányos helyzetű, többnyire roma lakóinak szól, akiknek
más lehetőségük nem adódott az érvényesülésre, hiszen ahhoz, hogy
munkahelyet találjanak, szükségük
van valamiféle képesítésre. A kép-

Fotó: Facebook/ Sófalvi Szabolcs

zések kapcsán két dolgot vettünk figyelembe: egyrészt, hogy a piacon
milyen munkaerőre van kereslet,
másodsorban pedig, hogy Marosszentgyörgyön milyen területen
dolgoznának vagy dolgoznak már
az érintettek, és ehhez igazítottuk a
kínálatot – mutatott rá a községve-

Elsőbbségadás nélkül kanyarodott a jármű

Motorosgázolás a vár alatt

Július 28-án, vasárnap 19.30 órakor
Marosvásárhelyen, a Petőfi tér és
Sáros utca kereszteződésében egy
személygépkocsi vezetője balra kanyarodva nem adott elsőbbséget
egy motorkerékpárosnak, aki aztán
az ütközés nyomán súlyos sérüléseket szenvedett.

A baleset a vár alatti útkereszteződésben történt, ahol nemrég sávelválasztókat
helyeztek ki épp a balesetek csökkentése
érdekében. Egy 21 éves jeddi gépkocsivezető a Mihai Viteazul útról érkezett, és
balra kanyarodva a Sáros utcában foly-

tatta volna útját, de nem adott elsőbbséget
az ellenkező irányból (az ortodox katedrális felől) jövő motorkerékpárosnak, így
összeütköztek. Az ütközés következtében
a 35 éves backamadarasi illetőségű motoros az elsőbbségadást elmulasztó személyautó mögötti járműnek csapódott, azt
egy 36 éves, Mezőrücs községbeli nő vezette.
A baleset után a motorkerékpárost súlyos
sérülésekkel szállították a sürgősségi ügyeletre. A baleset körülményeit vizsgálja a
rendőrség – tájékoztatott Ramona Varodi
sajtóreferens. (pálosy)

Fotó: Maros Megyei Rendőr-felügyelőség

zető. Mint mondta, az építőmunkási
szakképesítés iránt nagy igény mutatkozott, sokan ugyanis már most
építkezésben dolgoznak segédmunkásként. Sikerként könyvelhető el,
hogy 28-an elvégezték a tanfolyamot, és nagy részüknek sikerült hivatalosan is elhelyezkednie. A
másik része a projektnek, ami szintén nagyon népszerű volt, hogy lehetőséget nyújt saját vállalkozás
létrehozására. Ötvenen iratkoztak
fel rá, és 28 személynek sikerült
saját vállalkozást indítania.
Rövidesen újabb képzésekre
kerül sor, a mindennapok tapasztalata azt mutatja, hogy kábelgyári
dolgozók, valamint konyhai személyzet iránt nagy a kereslet, ezért
ezekre a szakterületekre képeznek
ki embereket az elkövetkezőkben.
Megoldódik a víznyomásprobléma
Egy másik, folyamatban lévő pályázatnak köszönhetően a község
néhány pontján szivattyúállomást
építenek, ugyanis több utcában víznyomásproblémák okoztak bosszú-

ságot az ottlakóknak. Ezért, hogy a
magasabban fekvő helyeken is
megfelelő legyen a víznyomás, a
község kormányalapokból nyert finanszírozás révén három övezetben
épít szivattyúállomást: az Erdőalja,
és Tölgyfa utcákban, valamint Csejden.
Csejd kapcsán Sófalvi Szabolcs
elmondta, a faluban jó ütemben
halad a pár hete elkezdett ivóvízhálózat kiépítése. Tófalván már lefektették a vezetékeket, de addig nem
lesz működőképes a hálózat, amíg
Csejden is be nem fejezik a munkát.
Mindemellett Marosszentgyörgyön
is tíz újabb utcában fognak neki az
ivóvíz- és szennyvízhálózat kiépítésének.
A nagyszabású útkorszerűsítési
projekt is jó ütemben halad, az
idénre betervezett tizennyolc utcából tíznek a korszerűsítése a vége
felé közeledik.
A sportkedvelőknek jó hír, hogy
uniós pályázatot nyert a község egy
korszerű, öltözőkkel és éjszakai
megvilágítással ellátott futballpálya
építésére az Állomás utcában. Kiválasztották a kivitelezőt, és remélhetőleg ősszel nekifognak a
munkának.

Lemondott a különleges távközlési
szolgálat igazgatója

Bejelentette lemondását Ionel-Sorinel
Vasilca, a különleges távközlési szolgálat (STS) igazgatója hétfőn, miután
múlt héten egy elrabolt, később megerőszakolt és meggyilkolt 15 éves lány
hiába hívta háromszor is a 112-es segélyhívó számot, a hatóságok nem voltak képesek idejében közbelépni, hogy
megmentsék az életét.

A hatalmas közfelháborodást kiváltó ügyben
az STS-t azért hibáztatják, mert nem tudta beazonosítani a segélyhívások helyét. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a rendőrök csak 19 órás
késéssel hatoltak be abba a házba, ahol a 15
éves Alexandrát elrablója fogva tartotta, de már
nem találták életben.
A szolgálat távozó vezetője nem ismerte el,
hogy az STS bármiben is hibázott volna, lemondását csak a szolgálat tekintélyének megmentésével indokolta.
A csütörtökön eltűnt lány minden jel szerint
egy sorozatgyilkos áldozata lett. Az ügy fő gyanúsítottja, a 66 éves Gheorghe Dinca vasárnap
beismerte, hogy ő oltotta ki Alexandra és egy
áprilisban eltűnt másik, 18 éves lány életét. A
bűncselekmények feltételezett helyszínén a hatóságok több, cementtel feltöltött gödröt találtak, és nem tartják kizártnak, hogy azok
további áldozatok maradványait rejthetik. A
román média szerint az egyedül élő férfit korábban kitiltották Olaszországból szexuális
bűncselekmény elkövetése miatt.
A 15 éves Alexandra Caracalból, iskolájából
akart hazajutni szülőfalujába, Dobrosloveni-be,
a nyolc kilométeres utat szokás szerint autóstoppal készült megtenni. A szerda reggeli foglalkozás után beült a gyanúsított férfi autójába,
majd nyoma veszett. A rendőrök feltételezése
szerint a lányt a férfi elrabolta, egy házban tartotta fogva, majd megerőszakolta és megölte,
a holttestet pedig egy fémhordóban elégette.
Az áldozatot annak ellenére sem sikerült megmenteni, hogy csütörtökön délelőtt háromszor
is telefonált a segélyhívó számra elrablója feltöltőkártyás készülékéről. Elmondta, hogy

megerőszakolták, és elég sok hasznos információval szolgált az elkövetőről és a házról. A
hétfő reggel közzétett rendőrségi belső vizsgálat közben kiderítette, hogy a segélyhívást fogadó szolgálatos rendőr nem hitt az áldozatnak,
felületesen járt el, nem próbált részleteket megtudni fogva tartása helyszínéről.
Miután a hívás helyéről meglehetősen pontatlan, túl nagy területet megjelölő információt
szolgáltatott az STS, a rendőrök végül a gyanúsított beazonosításával tudtak előrelépni.
Visszanézték az utcai videokamerák felvételeit, amelyeken látszott, hogy a lány melyik
autóba ült be. A közvélemény felháborodását
csak fokozta, hogy bár a rendőrök péntek hajnalban megtalálták a házat, újabb több mint
három órát vártak, amíg megkapták a házkutatási engedélyt.
A hét végén több tüntetést is rendeztek az országban a hatóságok érzéketlensége és tehetetlensége miatt feldühödött emberek, a „gyilkos
kormány” lemondását követelve. Klaus Iohannis jobboldali államfő is az „igazságszolgáltatás gúzsba kötésével” és a büntetőjog
szigorának enyhítésével elfoglalt szociáldemokrata kormányt nevezte a gyilkosság erkölcsi felelősének. Az elnök közölte: a hatóságok
intézkedésének módja a nemzetbiztonsági kérdésekkel foglalkozó Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) keddi ülésén is napirendre kerül.
Viorica Dăncilă miniszterelnök szombaton
bejelentette, hogy intézményközi munkacsoportot állít fel a hatóságok válsághelyzeti reakcióidejének lerövidítésére. Azt is elmondta:
fontolgatja egy népszavazás kiírását arról, hogy
járjon-e szigorúbb büntetés az olyan bűncselekményekért, mint a gyilkosság, a nemi erőszak vagy a pedofília.
Az ügy miatt múlt héten már menesztették
tisztségéből a rendőrség országos, illetve Olt
megyei parancsnokát, Caracal rendőrfőnökét
és Olt megye prefektusát.
Az STS igazgatójának felmentését hétfőn,
nem sokkal annak bejelentése után jóváhagyta
Klaus Iohannis államfő. (MTI)
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Egész napos rendezvénysorozaton mutatják be Székelyföldön az új Márton Áron-kötetet

Megemlékezés és konferencia a Márton Áron Múzeumban
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Amint arról korábban beszámoltunk, nemrég megjelent
és a kereskedelmi forgalomban már kapható Nagy Mihály
Zoltán és Denisa Bodeanu
(Le)hallgatásra ítélve – Márton
Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei
(1957–1960)
című
könyve, amely (amint azt
címe is jelzi), a püspök 1957
és 1960 közötti lehallgatási
jegyzőkönyveit tartalmazza.

Kaáli Nagy Botond

A hiánypótló, történészek és érdeklődő olvasók számára egyaránt
nagy jelentőséggel bíró 568 oldalas
kötet az 1000 év Erdélyben, 100 év
Romániában projekt keretében készült, és a marosvásárhelyi Lector
Kiadó, a Varadinum Alapítvány
Kiadó és az Iskola Alapítvány
Kiadó közös gondozásában jelent
meg, a jegyzőkönyvek mellett
pedig számos egyéb, a püspök életével, munkásságával, valamint az
adott korral kapcsolatos fejezetet is
tartalmaz. A jegyzőkönyveket a két
említett szerző – Nagy Mihály Zoltán történész, a Bihar Megyei Állami
Levéltár
főlevéltárosa
2012-ben szerzett doktori oklevelet
a Pécsi Tudományegyetemen, kutatási területe: a romániai magyar
nemzeti közösség második világháború utáni társadalmi, politikai integrációja, valamint az erdélyi
magyar történelmi egyházak és a
román állam viszonya; Denisa Bodeanu történész, a Securitate Irattárát Vizsgáló Nemzeti Tanács
tudományos munkatársa, 2009-ben
szerzett doktori oklevelet a Babeş–
Bolyai Tudományegyetemen, kutatási területe: az etnikai és vallási
kisebbségek helyzete Romániában
a kommunizmus időszakában, a
mindennapi élet a kommunizmusban
– tanulmányai vezetik be, a kutatók
munkáját pedig irodalomjegyzék és
mutatók segítik.
A kötet első bemutatójára az idén
augusztus 17-e és 25-e között zajló
Kolozsvári Magyar Napokon kerül
sor, a második, immár székelyföldi

könyvbemutatónak augusztus 24-én
a csíkszentdomokosi Márton Áron
Múzeum ad otthont. Utóbbi esemény egy nagyobb eseménysorozat
része: a múzeum szervezésében
(immár nyolcadik alkalommal) kétnapos rendezvénysorozatra, azon
belül egész napos megemlékezésre
és konferenciára kerül sor, amely
délelőtt tíz órakor szentmisével kezdődik a helyi római katolikus plébániatemplomban,
szentbeszédet
mond Jakubinyi György érsek.
Fél tizenkettőkor a konferencia
résztvevőit köszöntik a művelődési
házban, 11.40 órakor pedig a további
tematikák szerint zajlanak a konferencián elhangzó előadások: Márton
Áron püspökségének első éve. Milyen módon alapozta meg 42 éves sikeres püspökségét az alig 42 éves
fiatal főpásztor 1939-ben? – Marton
József nagyprépost, a gyulafehérvári
Márton Áron-hagyaték gondozója
újabb „kincseket” hoz az érseki levéltárból.
12.20 órától – Ne fogyatkozzék
meg a ti hitetek! Márton Áron és

Építettörökség-helyreállító tábor

a 80 éve kitört második világháború. Miként ellenezte a fiatal
püspök a második világháborúhoz
vezető ellenségeskedést és uszító
politikát? – Virt László szociológus, hittanár, Márton Áron biográfusa a második világháború
kitörésének 80. évfordulójáról
emlékezik meg.
13.10 órától: (Le)hallgatásra
ítélve. Márton Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei (1957–1960)
– bemutatják az említett dokumentumkötetet, amely a közelmúlt
(egyház)történetéhez új adatokkal
szolgál, Márton Áron püspök karakterét még közelebb hozza az utókorhoz, és új megvilágításba
helyezi.
15 órától: A doberdói San Martino del Carso az első világháború idején és ma. Gianfranco
Simonit olasz hadtörténészbarlangász tart előadást a szimbolikussá vált Doberdó helynév
mögöttes
tartalmáról
és
arról, amit ez a szó Márton Áron

Helyszín: a bonchidai Bánffy-kastély

Augusztus beköszöntével a bonchidai
Bánffy-kastély oktatási programok helyszínévé válik. A Transylvania Trust Alapítvány
két építettörökség-helyreállító szaktábort
hirdetett meg erre az évre, amelyre építészeti, építőmérnöki, tájépítészeti, régészeti
szakon tanuló egyetemi hallgatók, a műemlék épületek restaurálásában szakosodni kívánó építőipari alkalmazottak
jelentkezését fogadták el.

A kastélyban zajló, két hétig tartó interdiszciplináris oktatási programok célja a hagyományos építőmesterségekkel kapcsolatos tudás megőrzése,
használata és továbbadása interkulturális környezetben. A 2001 óta Bonchidán zajló szaktáborokon
eddig 30 ország több mint 2500 képviselője vett
részt.
A Magyarországról, Romániából, Moldovai
Köztársaságból, Szerbiából és az Egyesült Királyságból érkező közel 70 résztvevő külföldi és romániai
szakemberektől
sajátítja
el
a
műemlék-helyreállítás alapelveit és módszereit, a
gyakorlati műhelyek során – kipróbálva a választott
mesterséget –, tevékenyen kapcsolódik be a bonchidai Bánffy-kastély restaurálásába.
A kőművesműhelyben boltozatrestaurálást, falazatmegerősítést és faldíszítő technikákat, az ács- és

asztalosműhelyben hagyományos kötéseket, fafeldolgozási technikákat és régi bútorok helyreállítását lehet megtanulni. A második táborban ezek
mellett kőfaragóműhely is működik, itt a kastély
főépületét díszítő kőből faragott fiálék, könyöklők
restaurálásába kapcsolódnak be a résztvevők. A táborok kirándulással egybekötött tanulmányúttal
egészülnek ki, amelyek során a tordai sóbányát,
Szamosújvár és Szék kulturális örökségét mutatják
be.
A helyreállítási táborok időpontja: 2019. augusztus 4–17., illetve augusztus 18–31.
Augusztus 16-án és augusztus 30-án nyílt nap
lesz. Ekkor az érdeklődő közönség számára nyitottak lesznek a műhelyek, és megtekinthetők a résztvevők kétheti munkájának eredményei.
A táborok munkálatairól és az alapítvány egyéb
nyári rendezvényeiről a bonchidai kastély Facebook-oldalán lehet értesülni.
A programok támogatói a Romániai Építészek
Rendje és a Prince’s Foundation, a magyarországi
Nemzeti Kulturális Alap, a Bethlen Gábor Alap, illetve a Román Kulturális Alap.
Partnerek: a Romániai Építészek Rendjének Erdélyi Fiókja és a bukaresti Ion Mincu Építészeti és
Urbanisztikai Egyetem. (sajtóközlemény)

püspökben is felidézhetett. Magyarra fordítja Kovács Gergely,
Márton Áron püspök szentté
avatásának posztulátora (Róma).
15.40 órától: Márton Áron püspök újabb hiteles tanúi hangfelvételeken és képeken. A hegy című DVD
utóélete és folytatása. – Nagy Zoltán hittanár elmondja, hogy bár a
24. órához közeledünk, még mindig
találni olyan hiteles kortanúkat,
akik Márton Áron püspökről még
soha nem hallott történeteket tudnak mesélni, és bőven vannak még
felderítetlen hagyatékok, amelyekben a püspökről készült képek, vele
kapcsolatos dokumentumok lelhetőek fel.
A konferencia végén, 16.10 órától Hegedűs Enikő csíkszeredai művészettörténész megnyitja az
Imacsokrok Márton Áron püspöknek című vándorkiállítás csíkszentdomokosi állomását, 16.30 órától
látogathatóvá válik a tárlat, illetve a
múzeum.

A rendezvénysorozat keretében,
annak mintegy zárásaként augusztus 25-én, vasárnap szekeres zarándoklatot terveznek Pásztorbükkbe,
erre a bejelentkezés kötelező (legkésőbb augusztus 20-ig, további információk: 0751-523-114 – Bodó
Andrea, 0741-484-716 – Lázár
Csilla).
A kötetet az említett időpontokban mutatják be, de kereskedelmi
forgalomban már kapható Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön,
valamint
Marosvásárhelyen a Gutenberg
könyvesboltokban, Kolozsváron az
IDEA Könyvtérben, a Gaudeamus
Librariumban, Nagyváradon az Ilylyés Gyula Könyvesboltban vásárolható meg (rendelhető is).
Magyarországon a Fókusz-Líra
láncban (meg is rendelhető:
www.lira.hu) és az Új Ember Könyvesboltban is megvásárolhatják az
érdeklődők. A marosvásárhelyi kötetismertetőre ugyancsak augusztus
folyamán kerül sor.
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Csatornázás, a megyei út szélesítése

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Jedd történetének legnagyobb befektetése

Fontos lépésnek tartja, hogy felújították a közvilágítást, és folyik a villanyhálózat felújítása is, aminek
az eredményei már kezdenek látszani, hiszen vihar
esetén ritkábban maradt áram nélkül a település.
Közel 100 ezer eurós befektetéssel felújították a
jeddi kultúrotthon épületét.
Befejezték a vízhálózat-bővítést a helyi fejlesztési
kormányalapból, a közintézményeket rácsatolták a

vízhálózatra, és a rendszert átadták az Aquaserv vízszolgáltató vállalatnak. Jedd történetének legnagyobb
befektetését a csatornahálózat kialakítása jelenti, aminek összköltsége közel 2,5 millió euró. Ha megvalósul, a megyei tanács ígéretet tett arra, hogy
kiszélesítik a DJ 135-ös megyei útnak a községet átszelő szakaszát. Ha az út is elkészül, reménykednek,
hogy sikerül a városibusz-közlekedésbe bekapcsolni
a települést, hogy az utasokat ne csak kisbuszok szállítsák. Elkezdték továbbá az Agárd, Kebele és Kebeleszentivány csatornahálózatának a kiépítésére szóló
dokumentáció összeállítását. Sikerült elérni, hogy a
község minden iskolájához aszfaltos út vezessen. Az
idén nyáron lehetőség adódott már létező tervekre finanszírozást igényelni. A 3,3 millió eurós pályázat
révén nyolc jeddi utca kap aszfaltburkolatot. Javítottak Jedden a kamerarendszeren is, bekötötték a rendőrségre, és hamarosan befejeződik a buszmegállók
felújítása.

Már készen áll a református templom szomszédságában a régi iskola helyén újjáépült óvoda, amely előtt százados gesztenyesor áll őrséget. Már az udvar rendezése
is befejeződött, csak a játszóeszközök hiányoznak még
a tágas udvarról. Bár az épület belső tereit nem sikerült
megtekinteni, modern és esztétikus, a téglát a fával ötvöző külalakja láttán elhihetjük a polgármesternek, hogy
a megye egyik legszebb óvodája lesz a jeddi, amelyet a

vidékfejlesztési program keretében 267.270 eurós európai és kormánytámogatásból valósítottak meg. Az ünnepélyes megnyitót, a nyílt napot augusztus végére
tervezik, és a tanév megkezdésétől vehetik birtokukba a
központi fűtéssel ellátott épületet a legkisebbek. A tervek
szerint a 2020/21-es tanévtől napközi otthonná alakítják,
amire már most is igény lenne, mert a kisgyermekes szülők közül sokan dolgoznak.

A települést három éve Bányai István polgármester vezeti, aki időszakonként mérnöki
pontossággal ad számot az elvégzett munkáról. Mint beszámolójából kiderül, a megcsonkított országos költségvetés ebben az
évben Jedd községet is kellemetlenül érintette, ugyanis a már aláírt és kivitelezésben
levő projektektől vett el pénzt. Ennek ellenére a sikeres 2018-as év után, 2019-ben
„nagyobb lélegzetű” projekteket ültetnek
életbe.

Augusztusban avatják a korszerű, új óvodát

Negyven új cég kapott „útlevelet” az induláshoz
Bányai István polgármester beszédében a pályázat jelentőségét
méltatta, és köszönetet mondott a
csapatnak az eddigi munkáért, valamint a támogatóknak. Kifejezte reményét, hogy az új cégek működése
a község fejlődését vonja maga
után. A pályázat lefolyásáról, az
eddig megtett lépésekről Sabău
Ciprian projektmenedzser beszélt.
Cristina Toma, a Társadalmi Innovációért Egyesület ügyvezetője gratulált a résztvevőknek a bátorságért,
majd elmondta, hogy minden téren
tanácsokkal és a megígért összegekkel fogják segíteni az indulást, mert
a cégeknek 13 hónapon belül működniük kell.
Az új vállalkozást indítókat üdvözölte Lőrincz Attila sikeres vállalkozó, akinek üvegközpontja a
község területén működik. Elmondta, hogy mindenkinek van
A vállakozásonként 25 ezer eurós helye a község gazdasági életében.
támogatással járó oklevelet július Majd arról beszélt, hogy kezdetben
25-én, csütörtökön délután adták át
a negyven jövőbeli vállalkozónak a
helybeli Integrált Szociális Központban. A Társadalmi Innovációért
Egyesület, a Jeddi Polgármesteri
Hivatal és projektpartnerei segítséget nyújtanak a nyerteseknek
abban, hogy elindíthassák új vállalkozásukat, ami a remények szerint
jelentősen fellendíti Jedd gazdasági
életét, és új munkahelyeket biztosít
a község lakóinak.
Az eseményt a pályázatban részt
vevő polgármesteri hivatal, a helyi
Benedek Elek Általános Iskola, a
Társadalmi Innovációért Egyesület,
a Rhema Keresztény Egyesület és
az Unic Sport Egyesület hirdette
meg.
A vállalkozók
Nagyszabású európai uniós
projekttel kezdték az idei
évet a községben. Az EU szociális alapjából az Emberi erőforrás operációs program
(POCU) révén, amely a roma
lakosság által is lakott települések fellendítésére, a szegénység,
a
társadalmi
kirekesztettség felszámolására vonatkozik, közel négymillió
eurós
támogatást
sikerült megnyerni. Ennek keretében szervezték meg és finanszírozták
a
szakmai
képzést azok számára, akik
önálló vállalkozást szeretnének nyitni a községben. Negyven pályázó járt sikerrel,
akiket támogattak az üzleti
terv elkészítésében, és további segítséget kapnak
annak életbe ültetésére.

minden vállalkozót a pénz érdekel,
később rá kell jöjjenek, hogy az is
fontos, hogy másokon segítenek.
Ahhoz, hogy elégedett legyen a kliens, mindig valami újat kell kitalálni, ha hibáztak, újra kell kezdeni,
és folyamatosan kell tanulni, fogékonynak lenni az újdonságok, a fejlődés iránt.
Szavait egészítette ki Ács Sándor
vállalkozó, az Impact Mode cég vezetője. Beszámolt külföldi kalandozásairól és arról, hogyan tért haza,
és találta meg itthon is a számításait. Az új vállalkozóknak azt a tanácsot adta, hogy a pénz nem
minden, fontos, hogy barátai legyenek a vállalkozónak, és előtérben legyen mindig a család is, mert csak
így lehet egyensúlyban élni.
Ungur Ibolya, a Keresztény
Rhema Egyesület igazgatója arról
beszélt, hogy a projekt azt is célul
tűzte ki, hogy a mélyszegénységben
élő családokat támogassák, amiben

Fotó: Nagy Tibor

Augusztus végén vakációs
bibliahetet szerveznek

Aki még nem látta, érdemes
megtekintenie a jeddi református
templomot, amelynek különlegesen
szép a fekvése. A dombtetőről, ahol
áll, pazar kilátás nyílik a vidékre. A
templomhajó és a torony kívülbelül példásan rendezett, hasonlóképpen a környezete is, a paplak
udvara úgyszintén. A szép templombelsőben megnyugtató, jó érzés
leülni, szétnézni, imádkozni és
számba venni, hogy a gondnok, a
presbiterek és a hívek nagyon kell
szeressék ezt a helyet, ha annyira
gondot viselnek rá.
Márton Csaba István református
lelkész, aki 1995-től szolgál a faluban, elmondja, hogy sok munka van
a több mint 300 éves templommal,
amelynek falai kézzel vetett téglából épültek, ezért tízévenként javítani kell. A tornyon is olvasható az
egymást követő javítások évszáma.
A gyülekezet tagjai közmunkával
újítják fel, aki nem tud részt venni,
egy meghatározott összeggel váltja
ki a közös munkában való részvételt. Az évek során jelentős segítséget kaptak a forthousi holland
testvérgyülekezetüktől, akik elektromos orgonával is segítették az

egyházközséget. Bár szépen szól, jó
lenne az eredeti, értékes orgonát is
feljavítani, ha támogatót találnának
erre a célra.
857 lelket számlál a helyi református gyülekezet, a 72 agárdi lakos
is hozzájuk tartozik. A hívek száma
nem fogyatkozik, a fiatalok többsége már nem költözik el a településről, a gyarapodás viszont néhány
lelket jelent. Bár a község területén
új negyedek épültek, ezek lakossága a kiköltözés után sem szakította meg a kapcsolatot a városi
gyülekezettel, ahova korábban tartozott, legalábbis erre hivatkoznak,
amikor szeretnék igénybe venni a
helyi lelkész szolgáltatásait, ami
azonban az egyházi illetéket fizető
lakosokat illeti meg.
Évente 10-15 gyereket keresztelnek, és 15-16 személyt kísérnek el
utolsó útjára.
A helyi idősebb nemzedékek tagjai rendszeresen járnak templomba,
a fiatalabbak vasárnap inkább szórakozni mennek.
Augusztus végén szervezik meg
a vakációs bibliahetet, amelyre sok
gyermeket bárnak, hiszen volt olyan
év, hogy 180-an vettek részt.

Bányai István és Sabău Ciprian átadja az oklevelet Farkas Tamásnak

önkénteseik
közreműködésével
máris jó eredményeket értek el. 150
családon segítettek az egészségügyi
ellátás terén, az iskolás gyermekekkel és szüleikkel való foglalkozás
nyomán már kezdenek látszani az
eredmények az iskolába járást, a tanulást illetően is.
Az ünnepségen sorra kiszólították mind a negyven vállalkozót.
Egyesek ismert szakmákban, mások
újdonságnak számító vállalkozásban gondolkodtak. A cégek között
van három rendezvényszervező,
három víz-, központi fűtés- és légkondicionáló berendezést szerelő,
öt építkezési, három építkezési
gépet kölcsönző, három autó- és autóvillamossági, három varroda és
textilfeldolgozó vállalkozás, egy
drótkerítés-készítő, két fotó-videó,
két kályharakó, egy raklapkészítő,
egy ATV- és kerékpárkölcsönző,
egy asztalos, egy kozmetikai cég,
boltokat és bárokat működtető, személyre szabott nyomtatásokat készítő vállalkozás, ruhamosoda,
üdítőgyártó, fogtechnikai labor és
mobil koktélbár is.

Terveiről megkérdeztünk három
fiatal vállalkozót.
– Fogorvosnak tanulok, egy digitális innovatív fogtechnikai laboratóriumot szeretnék nyitni, amelynek
tulajdonosaként haladni akarok a
korral, és a legmodernebb eszközökkel, pl. optikai szkennerrel és háromdimenziós nyomtatóval felszerelni a
laboratóriumot – válaszolta érdeklődésünkre Farkas Tamás.
– Gazdasági tanácsadással foglalkozó céget indítok, amelyben a
működés, menedzsment, költségek,
hitelek, optimalizálás, adminisztráció stb. terén nyújtok segítséget vállalkozóknak. Jelenleg is ezzel
foglalkozom egy magáncégnél, de
szeretnék a saját lábamon megállni,
amire jó alkalom volt a polgármesteri hivatal révén kapott támogatás
– mondta Mészáros Oszkár.
Kovács Albert vezetékszerelés,
víz-, gáz-, központifűtés-szerelő
vállalkozás indításához kapta a
25.000 eurós indulási összeget. Ez
a szakmája, ezt végzi jelenleg is, de
szeretne a maga ura lenne, ezért vett
rész az uniós projektben.
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Petőfi Sándor – 170

házi méltóságok, az erdőszentgyörgyi VI. Württemberg huszárezred
huszárjai.
Vigyáznunk kell templomainkra,
iskoláinkra
Beszédében Szabó József azokra
emlékezett, akik életüket áldozták a
világszabadság eszméiért, majd
azok előtt is fejet hajtott, akik „20
éve mindent megtettek azért, hogy
Petőfi-szobor állhasson a fehéregyházi múzeumkertben, és a költő ércalakja hirdesse: szelleme él”. De
megemlékezett azokról az eltávozottakról is, akik a több mint százéPetőfi-ünnepélyek
során
ves
lehetővé tették az emlékezést.
Hangsúlyozta: „Vigyáznunk kell

(Folytatás az 1. oldalról)
Székelykeresztúr városa, a brassói
Petőfi Egyesület és RMDSZ-szervezet, a fehéregyházi RMDSZ-szervezet. Széll Róbert-Pál diák
elszavalta Petőfi Sándor Ha férfi
vagy, légy férfi… című versét. Befejezésként a résztvevők elénekelték a magyar és a székely himnuszt.
Az ünnepség 10 órától a fehéregyházi millenniumi unitárius
templomban ünnepi istentisztelettel
folytatódott. Igét hirdetett Solymosi
Alpár csíkszeredai unitárius lelkész.
Ezt követte 11 órától a koszorúzással egybekötött megemlékezés a Petőfi-múzeumkertben.

7

templomainkra, iskoláinkra, nem
feledve egy percig sem temetőinket,
véráztatta rögök felett létrehozott
emlékhelyeinket. (…) Adjon Isten
számunkra erőt abban a küzdelemben, melyet az elődjeink által megteremtett emlékhely megőrzésében
és fejlesztésében vívunk, néha kockázatok árán is.”
Az ünnepi rendezvényen önálló
műsorral lépett fel Kilyén Ilka, Magyar Örökség díjas művésznő, fellépett a kiskunfélegyházi kórus,
valamint a sárospataki 8kor Színház
társulata.
Elismerés azoknak, akik munkájukkal segítették az egyesület
és az emlékhely működését
A megemlékezésen Szabó József
a Petőfi Sándor Művelődési Egye-

sület nevében oklevéllel köszönte
meg azok támogatását, akik munkájukkal sokat segítették az egyesület
és az emlékhely működését. Idén
hárman részesültek kitüntetésben:
Kispálné dr. Lucza Ilona, az Országos Petőfi Sándor Társaság elnöke,
Harkó Irén, az egyesület brassói vezetője és Gáll Ernő, az RMDSZ Segesvár kerületi elnöke.
A műsorvezető Nagy Judit volt.
Az ünnepség befejezéseként elénekelték a székely himnuszt.
A rendezvényt a magyar kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Bethlen
Gábor Alap, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, valamint
az RMDSZ és Communitas Alapítvány támogatta.

járjuk azt az útvonalat, amely Petőfit
a végzetes csatába vezette, a szabadságharc történéseit emberközelibbé
tudjuk varázsolni. Bem és Petőfi
méltatása mellett arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a huszárok által képviselt értékek napjainkban is nagyon
fontosak a magyar nemzet számára.”
A hazavezető utat Nagysolymos
és Lóc érintésével tették meg a huszárok. Emlékérmet is átvehettek,

hiszen a legnagyobb hőségben és
huszáröltözetben lóháton megtenni
mintegy százötven kilométert felér
egy teljesítménytúrával. Nem hatalmas a táv, és edzettségük révén nem
is annyira fizikailag, mint inkább
szellemileg fárasztó egy ilyen lovaglás – toldotta meg Báthori István.
Az emléktúra támogatója Erdőszentgyörgy önkormányzata volt.
(gligor)

Gáll Ernő

Szabó József

Koszorúzás
és egy perc néma csend
A múzeumkertben Fehéregyháza
fennállásának 788. esztendejében, a
Petőfi-ünnepélyek 122. évfordulóján, az 1848–49-es szabadságharc,
a fehéregyházi csata és Petőfi Sándor halálának 170. évfordulója emlékére szervezett ünnepély a román
és magyar himnusszal kezdődött
Kövecsi Csaba karmester irányításával, a fúvósok előadásában. Tóth
Ákos kiskunfélegyházi előadóművész tárogatón adott elő dalokat,

Karacs Mónika, a sárospataki 8kor
színház művésze nyitotta meg az
eseményt, amelyet Varga Gergő
XII. osztályos diák szavalata követett, majd koszorúzással folytatódott.
A koszorúzást követően a virágkoszorúkkal elborított tömegsír
előtt egy perc csenddel adóztak az
1848–49-es szabadságharcban elesett hősök emlékének.
Az emlékünnepélyen részt vett
Percze László konzul Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa
részéről, Kiskunfélegyháza alpolgármesterei, Rosta Ferenc és Balla
László, valamint a város küldöttsége, Pohankovics András, Kiskőrös város alpolgármestere és
küldöttsége, a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, Demeter Szilárd, Kispálné dr. Lucza
Ilona, az Országos Petőfi Sándor
Társaság elnöke, dr. Tarjányi József, a kiskunfélegyházi Petőfi Emlékbizottság elnöke, Harkó Irén, az
egyesület brassói vezetője, Raffai
Emil, Székelykeresztúr polgármestere, Tóth Tivadar, Segesvár alpolgármestere, Soós Zoltán, a Maros
Megyei Múzeum igazgatója, egy-

Fotó: Nagy Tibor

Lovas emléktúra Petőfi nyomában

gyunk” – mondta el lapunknak
Báthori István hagyományőrző huszárkapitány, szervező, az egyesület
elnöke, hozzátéve, hogy azokon a
településeken, ahol átvonulnak a
túra alkalmával, tudatosítani szeretnék a történelmünk kiemelkedő eseményeire való közös emlékezés
fontosságát. „Azáltal, hogy végig-

Az erdőszentgyörgyi emléktábla megkoszorúzásával kezdődött a túra pénteken

Idén is megszervezte a Bem–Petőfi lovas emléktúrát az erdőszentgyörgyi Württemberg Sándor
Egyesület. Célja bejárni azt az utat,
amely Petőfit a végzetes 1849-es
csatába vezette, illetve feleleveníteni azoknak a napoknak az eseményeit. Idén hat Württemberg-huszár
indult útnak: múlt pénteken délután
az Erdőszentgyörgy központjában
elhelyezett emléktáblánál koszorúztak, ugyanis azon a helyen állt egykor az a fogadó, amelyben Petőfi is
megpihent. Útjuk először Bözödre
vezetett, itt megszálltak, majd

szombaton kora reggel útnak indultak Székelykeresztúr felé, innen
pedig Fehéregyházára. Meglátogatták a Petőfi-múzeumot, majd ennek
kertjében sátoroztak le. Másnap
részt vettek a turulmadaras emlékműnél tartott megemlékezésen, ahol
két gyalogos és három lovas huszár
állt díszőrséget. „Az 1897-ben felavatott emlékmű mellett, bár még
várt ránk a visszaút, utunkat befejezettnek nyilváníthattuk, kitűzött célunkat elértük. Ennek dacára nincs
hurráhangulat, a történelmi környezetben inkább megilletődöttek va-

Az első emléktúra 2014-ben volt, azóta harmadszor tették meg az utat

Fotó: Báthori István
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Nyolc országba szakadt magyarság tapsolhat nekik

A moldovai csángókhoz is ellá- mert a helyszínek, színpadok, műtogatnak, folklórelőadással lépnek sorok változnak, néha egy-egy tánfel a trunki csángó fesztiválon, cos megbetegszik, de eddig még
igyekeznek a helyi szokásokhoz, nem kellett előadást visszamondaigényekhez alkalmazkodni. Az niuk – részletezte Benő.
Örvendetesen megszaporodott a
Ember az embertelenségben című
darab Maros megyében már „kifu- gépparkjuk, a Bethlen Gábor Alap
tott”, több mint harmincszor adták kisszínházi támogatási keretéből sielő, ezért a Fehér foltok című elő- került két kilencszemélyes kisbuszt
adással kezdenek decemberben, a beszerezni, nemrég pedig egy kisMaros Megyei Tanáccsal kötött teherautót. Ebből még egyre szükpartnerség alapján az év végéig tíz ségük volna, mert még mindig
járművet kell bérelniük a díszletek
helyszínen mutatják be.
Októberben első alkalommal és a műszaki felszerelés szállítárészt vesznek a hivatásos erdélyi sára, egyelőre hatfős műszaki szemagyar néptáncegyüttesek találko- mélyzettel dolgoznak.
zóján Csíkszeredában. Mivel az idei Négyórás táncmaraton
Rákóczi-emlékév, a NemzetpolitiNegyedszerre szervezi meg pénkai Államtitkárság felkérésére októberben három törökországi teken a Bekecs a nyárádmenti néphelyszínen is fellépnek: Isztambul- tánctalálkozót, amelyre idén a
nyárádmenti együtteseken kívül
ban, Ankarában és Rodostóban.
Az év eleje óta szervezik a prog- olyanokat is meghívtak, amelyek
ramot, próbálnak csatlakozni fesz- őket is fellépésre invitálták az év fotiválokhoz, igyekeznek mindenütt lyamán. Így várhatóan három óra
helytállni. A helyszíneket próbálják alatt 18 együttes lép színpadra Nyáúgy összekötni, hogy egy turné rádszeredában, a talpalávalót két
során két fellépés között ne kelljen zenekar húzza, a negyedik órában a
több mint háromszáz kilométert Bekecs a Hargita nemzeti székely
utazni – mert például múlt pénteken népi együttessel fog közös előadást
Mezőbergenyében, szombaton már bemutatni, amelyet felcsíki koreoga vajdasági Versecen léptek fel. Na- ráfiával zárnak. Ezt Csíkszeredában
gyon zsúfolt az év, sok felkérést már bemutatták, most Nyárádszerevissza kellett utasítaniuk, vagy csak dán a sor – a két település testvérFelvidék, az Őrség, visszatérnek Hertelendyfalva, valamint Torontál- az utánpótlás csoportokat tudták el- városi kapcsolatát így ünneplik meg
Délvidékre is, mindeközben pedig vásárhely és Versec volt az úti cél. küldeni. Rengeteget próbálnak, a Nyárádmente fesztivál keretében.
folyamatosak az erdélyi és kis-magyarországi fellépések. Közben kiderült, hogy műszaki okok miatt
nem mindenhol adható elő a tervezett előadás: néhol kicsi a színpad
vagy nincs háromfázisú áram, így
ahol a kultúrotthon nézőtere megengedi, saját színpadot építenek,
vagy sportteremben, végső esetben
más műsorral lépnek fel, hiszen az
Esszencia című folklórműsor, a Legendák kertjében gyermekelőadás,
a Mátyás király igazságai táncjáték
egyaránt szerepel a repertoárjukban, decembertől pedig a Fehér foltok című új néptáncszínházi
előadással is színre lépnek.
Eddig harminc helyszínen volt
előadásuk, az év végéig ugyanennyi
hátravan – derült ki Benő Barna
Zsolt együttesvezető számvetéséből.
Nagyon zsúfolt ez az év
A sorból a Magyarországra és
Vajdaságba telepített bukovinai székelyek sem maradnak ki, eddig az
anyaországi Tevel és Gara került
sorra, szeptember elején eljutnak
Kakasdra, az elmúlt hét végén
pedig a délvidéki Székelykeve és Áprilisban kezdődött az egy évet és száz fellépést felölelő táncmaraton
Fotó: www.facebook.com/Bekecs néptáncegyüttes

Muraszombattól Rodostóig táncol a Bekecs

Rövid pihenőszabadság után
ismét színpadra lépett a nyárádszeredai Bekecs együttes,
a múlt hét végén a Vajdaságban mutatkozott be, következik Kárpátalja, Muraköz, a
bukovinai székelyek, a moldovai csángók, miközben Erdélyben és Magyarországon is
szerepel.

Gligor Róbert László

Nagyszabású turné első negyedén van túl a Bekecs együttes, attól
az ötlettől vezérelve, hogy a trianoni emlékévben száz előadáson
lépjen fel az Ember az embertelenségben című, a romániai magyarság
Trianon utáni száz évét felölelő,
mély mondanivalót hordozó táncműsorral. Erre a magyar kormány
Nemzetpolitikai Államtitkárságától
nyertek támogatást, ezzel vágtak
neki a nyolc országba szétszakított
magyarságot végiglátogató turnénak, amely a magyar költészet napján kezdődött Beregszászon, és
2020. június 4-én ér majd véget.
Idénre hatvan előadást terveztek,
ebben benne van Kárpátalja, Vajdaság, Muravidék, jövő évre marad

Rendkívüli állapot bevezetését
követelik Szibériában
Forrás: siberiantimes.com

Gyorsan szaporodik
és hétfő délre meghaladta a 360 ezret az aláírások száma azon a
change.org
oldalon
közzétett online petíción, amely rendkívüli
állapot bevezetését sürgeti az orosz kormánytól Szibériában az ott
hetek óta pusztító erdőtüzek miatt.
A kérvény szerzője,
Olga Kozulina szerint
a Jakutföldön, az Irkutszk megyében és a
Krasznojarszki területen égő erdők füstje
még 700 kilométerrel
távolabbi területeken,
így Tomszk megyében, Hakaszföldön, Kemerovóban és Novoszibirszkben
is eltakarja a napot.
Az AviaLeszoOhrana orosz szövetségi erdővédelmi légi szolgálat szerint
a lángok a katasztrófa sújtotta területen több mint 2,6 millió hektáron terjedtek el. A tüzet sok helyen nem oltják, mert egy 2015-ben bevezetett szabály felhatalmazza az érintett helyi hatóságokat arra, hogy ha a lángok lakott
területeket és gazdasági objektumokat nem fenyegetnek, és ha az ellenük
folytatott küzdelem költségei meghaladnák az okozott kárt, eltekintsenek
ettől. (MTI)

Veresegyházon találtak otthonra
cirkuszi oroszlánok

A Veresegyházi Medveotthonban leltek lik egy gondozó segítségével, a nagyközönség pénvégleges otthonra romániai cirkuszi orosz- tektől találkozhat a Veresegyházi Medveotthon új
lakóival – tette hozzá. (MTI)
lánok.

A nyolc felnőtt és a két kölyök oroszlán Magyarország
legnagyobb nagymacskakifutóját vehette birtokba hétfőn.
Kuli Bálint, a Veresegyházi
Medveotthon igazgatója az
oroszlánok hétfői bemutatkozása alkalmából az MTI-nek
elmondta, hogy az állatok egy
román vándorcirkusz „fellépői” voltak, és a nagyragadozók cirkuszi bemutatásának
ottani tiltása miatt kerültek
Érdre. Ott azonban nem volt
mód a tartásukra, így a medveotthon fogadta be őket. Az állatokat vasárnap szállították át
új lakóhelyükre.
A nagymacskakifutó külső
része 1700 négyzetméteres, a
belső 200. A két hónapos
kölyköket elkülönítve neve- Hányatott sorsú romániai cirkuszi oroszlánok kölykei a Veresegyházi Medveotthonban

Fotó: MTI/Máthé Zoltán
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Negyedik helyen zárta a vb-t a magyar férfi- és női vízilabda-válogatott is

A negyedik helyen végzett a magyar férfivízilabda-válogatott a
kvangdzsui olimpiai kvalifikációs
világbajnokságon: Märcz Tamás
együttese a szombati bronzmérkőzésen 10-7-es vereséget szenvedett
a horvát csapattól. A magyar csapat,
amely az elődöntőben az olaszokkal

szemben maradt alul, nem szerzett
olimpiai indulási jogot a Koreai
Köztársaságban. Erre legközelebb a
januári, hazai rendezésű Európabajnokságon lesz lehetősége, melyen egy kvótát osztanak ki.
Az aranyérem az olasz férfivízilabda-válogatotté lett, miután a

Jansik Szilárd (j) és a horvát Josip Vrlic a férfivízilabda-torna 3. helyéért játszott Magyarország – Horvátország mérkőzésen a 18. vizes világbajnokságon a dél-koreai Kvangdzsuban
2019. július 27-én.
Fotó: MTI/Kovács Tamás

Röviden

* Leigazolta az AS Monaco labdarúgócsapat korábbi támadóját a Sepsi OSK 1. ligás csapata. A
38-szoros kameruni válogatott Edgar Salli két évre
írt alá a székelyföldi klubhoz. A 26 éves futballista
– aki a támadósor bármely részén bevethető – a
francia AS Monacón kívül korábban játszott a
svájci St. Gallennél, legutóbbi egyesületétől, a
német Nürnbergtől július elején, szerződése lejártával távozott.
* Megérkezett a Ferencváros Máltára, ahol kedden összecsap a Valletta FC-vel a labdarúgó Bajnokok Ligája 2. selejtezőkörében, a párharc
visszavágóján (21 óra, Duna TV). Nem utazott el
a csapattal a brazil Isael – a támadó kisebb sérülést
szenvedett a gárda csütörtöki felkészülési mérkő-

szombati döntőben magabiztos teljesítménnyel, 10-5-re legyőzte a
spanyol együttest. Ez a két csapat
játszotta az 1994-es római finálét is,
az olaszok akkor is 10-5-re nyertek.
Olaszország negyedszer szerzett világbajnoki címet, ezzel a legeredményesebb a vb-k történetében. A
torna gólkirálya a montenegrói
Aleksandar Ivovic lett 21 találattal,
legjobb kapusa a spanyol Dani
Lopez, a döntő legjobbja pedig az
olasz Pietro Figlioli.
A nőknél az amerikai válogatott
megvédte világbajnoki címét, miután a döntőben 11-6-ra legyőzte a
spanyol csapatot. A magyar csapat
a negyedik helyen zárt: Bíró Attila
együttese a pénteki bronzmérkőzésen 10-9-es vereséget szenvedett az
ausztrál csapattól. A magyar együttes, amely az elődöntőben a spanyolokkal szemben maradt alul, nem
szerzett olimpiai indulási jogot a
Koreai Köztársaságban zajló viadalon. Erre legközelebb a januári,
hazai rendezésű Európa-bajnokságon lesz lehetősége, amelyen egy
kvótát osztanak ki.

Eredményjelző
Vízilabda-vb, férfiak, helyosztó mérkőzések:
* döntő: Olaszország – Spanyolország 10-5 (2-2, 3-1, 3-1, 2-1)
gólszerzők: Luongo, Dolce 2-2, Di Fulvio, Figlioli, Renzuto Iodice,
Echenique, Bodegas, Aicardi 1-1, illetve Perrone, Mallarach Guell 2-2,
Munarriz Egana 1
* a 3. helyért: Horvátország – Magyarország 10-7 (2-1, 2-2, 2-2, 4-2)
gólszerzők: Jokovic 6, Loncar, Milos, Setka, Benic 1-1, illetve Hárai,
Manhercz 2-2, Vámos, Angyal, Zalánki 1-1
Magyarország: Nagy V. – Vámos, Bátori, Sedlmayer, Jansik Sz., Manhercz, Hárai, cserék: Angyal, Pohl, Mezei, Zalánki, Varga Dé.
* az 5. helyért: Szerbia – Ausztrália 13-9 (6-1, 3-2, 1-2, 3-4)
* a 7. helyért: Görögország – Németország 11-6 (1-2, 3-2, 2-0, 5-2)

Vízilabda-vb, nők, helyosztó mérkőzések:
* döntő: Egyesült Államok – Spanyolország 11-6 (3-1, 2-2, 4-0, 2-3)
gólszerzők: Neushul 3, Steffens 2, Seidemann, Fattal, Hauschild, Haralabidis, A. Fischer, M. Fischer 1-1, illetve Tarrago 3, Ortiz 2, Forca 1
* a 3. helyért: Ausztrália – Magyarország 10-9 (3-3, 4-3, 1-1, 2-2)
gólszerzők: Arancini 3, Buckling, Knox 2-2, Ridge, Halligan, Webster
1-1, illetve Keszthelyi 3, Gurisatti 2, Leimeter, Tóth-Csabai, Parkes, Szilágyi 1-1
Magyarország: Magyari – Vályi, Rybanska, Keszthelyi, Leimeter, Szilágyi, Gyöngyössy, cserék: Illés, Parkes, Tóth-Csabai, Gurisatti, Horváth, Gangl (kapus)
* az 5. helyért: Oroszország – Olaszország 10-9 (3-3, 1-2, 5-2, 1-2)
* a 7. helyért: Hollandia – Görögország 11-9 (1-2, 5-1, 4-6, 1-0)

zésén. A Kolozsvári CFR Izraelben, a Maccabi TelAviv vendégeként szerepel ugyancsak holnap (20
óra, TV: DigiSport 1).
* Simona Halep tartja negyedik helyét a profi
női teniszezők (WTA) világranglistáján, amelyet
továbbra is az ausztrál Ashleigh Barty vezet. A világbajnoki részvételért folytatott versenyben Halep
a második helyet foglalja el.
A Sepsi OSK új labdarúgója, Edgar Salli (k)
Diószegi László klubvezetővel (b)
és Hadnagy Attila sportigazgatóval
Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

Német Nagydíj: Verstappen nyerte a kaotikus versenyt

Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája nyerte az eső miatt sok
balesetet hozó Forma–1-es Német
Nagydíjat vasárnap. A 21 éves Verstappennek ez volt a hetedik futamgyőzelme, az idei szezonban pedig
a második, ezt megelőzően az Osztrák Nagydíjon diadalmaskodott.
Másodikként a huszadik, utolsó
helyről rajtolt négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari
német versenyzője ért célba, a harmadik helyen pedig a 14. pozícióból indult Danyiil Kvjat, a Toro
Rosso orosz pilótája végzett. A
futam esőben kezdődött, így a pilóták tíz percet köröztek a biztonsági
autó mögött, mielőtt a versenybíróság úgy határozott, hagyományos
állórajttal indítják útjára a 64 körös
futamot. A start különösebb probléma nélkül lezajlott, az autója
Eredményjelző
Forma–1-es Német Nagydíj,
Hockenheim (64 kör, 292,736 km):
* pontszerzők: 1. Max Verstappen
(holland, Red Bull) 1:44:31.275
óra, 2. Sebastian Vettel (német,
Ferrari) 7.333 másodperc hátrány,
3. Danyiil Kvjat (orosz, Toro
Rosso) 8.305 mp h., 4. Lance
Stroll (kanadai, Racing Point)
8.966 mp h., 5. Carlos Sainz Jr.
(spanyol, McLaren) 9.583 mp h.,
6. Alexander Albon (thaiföldi,
Toro Rosso) 10.052 mp h., 7. Romain Grosjean (francia, Haas)
16.838 mp h., 8. Kevin Magnussen (dán, Haas) 18.765 mp h., 9.
Lewis Hamilton (brit, Mercedes)
19.667 mp h., 10. Robert Kubica
(lengyel, Williams) 24.987 mp h.
* leggyorsabb kör: Verstappen
1:16.645 perc, 61. kör
* pole pozíció: Lewis Hamilton
(brit, Mercedes)
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szombati meghibásodása miatt az
utolsó pozícióból indult Vettel egy
kör után már a 14. helyen autózott.
A második körben Sergio Pérez
(Racing Point) megcsúszott és a falnak csapódott, a pilóták a biztonsági
autós fázist kihasználva pedig átmeneti abroncsokra cserélték az esőgumikat. Ekkor a két Mercedes haladt
az élen Lewis Hamilton, Valtteri
Bottas sorrendben, a harmadik helyen Verstappen állt, Vettel pedig
már nyolcadik volt.
A következő körökben a legnagyobb izgalmat az jelentette, mikor
esik ismét az eső. A negyedik helyen autózó monacói Charles Leclerc (Ferrari) autóján kereket
cseréltek, az élmezőnyben azonban
nem történt változás, mert Hamiltonék már arra vártak, mikor tudják
felrakni autóikra a száraz pályára
alkalmas gumikat. Ezt először a
Ferrarinál, majd a Red Bullnál lépték meg: előbb Vettel, utána a harmadik helyről Verstappen jött be a
bokszba és váltott sima abroncsokra. Leclerc már a második he-

lyen autózott, amikor ő is kereket
cserélt, ám csapattársával ellentétben az ő autójára nem a közepes,
hanem a lágy keveréket rakták fel.
Leclerc, majd Hamilton is
kicsúszott
Ez a taktika viszont nem vált be,
Leclerc versenye ugyanis két körrel
később véget ért: a monacói a célegyenes előtti kanyarban lesodródott az ideális ívről, autója felúszott
a vízre, és a sóderágyban landolt,
ahonnan nem volt számára visszaút.
Nem sokkal később Hamilton is így
járt, ő azonban nem ragadt bele a
kavicságyba, és be tudott menni a
bokszba – igaz, szabálytalanul –,
ahol visszarakták autójára az átmeneti kerekeket, és kicserélték a félig
letört első vezetőszárnyát is. A címvédő brit így az élről az ötödik
helyre esett vissza, manőveréért öt
másodperces büntetést kapott, ráadásul csapattársa, Bottas sem tudott
időben kijönni, hogy levegyék a
száraz pályára alkalmas abroncsokat a kocsijáról. Ennek következtében Verstappen állt az élre, Nico

Leclerc után Hamilton is kisodródott a pályáról, a Ferrari francia pilótájától eltérően azonban
a brit nem ragadt bele a kavicságyba, és be tudott menni a bokszba – igaz, szabálytalanul –,
ahol visszarakták autójára az átmeneti kerekeket, és kicserélték a félig letört első vezetőszárnyát.
Fotó: Autosport

Hülkenberg (Renault) pedig a második helyre jött fel.
A biztonsági autó négy körrel később hagyta el a pályát, a két Mercedes-pilóta hamarosan megelőzte
Hülkenberget, aki a 41. körben –
ugyanott, mint Leclerc és Hamilton
– kicsúszott, így számára is idő előtt
befejeződött a Német Nagydíj.
Verstappen gyorsan gumit cserélt,
és maradt az élen, mögötte – Bottas,
Hamilton sorrendben – a Mercedesek haladtak a biztonsági autó mögött.
Miután a safety car ismét visszatért a bokszba, Verstappen és Bottas
azonnal reagált és száraz abroncsokat kapott. Hamilton és a többiek
csak egy körrel később tudtak kimenni kerékcserére, ezzel sok időt
veszítettek, így néhány kanyarig
Lance Stroll (Williams) vezetett,
mielőtt Verstappen ismét visszaállt
volna a mezőny élére. Mögötte
Kvjat és Stroll volt a sorrend 12
körrel a futam vége előtt. Hamilton
– aki letöltötte a bokszban öt másodperces büntetését – a 12. helyre
esett vissza, mielőtt ismét kicsúszott. Az 58. körben Bottas tette teljessé a 200. Forma–1-es futamát
teljesítő, hazai pályán szereplő Mercedes szörnyű versenyét: a finn a

célegyenes után megcsúszott és a
palánknak csapódott, így kiesett.
Megbüntették az Alfa Romeo
pilótáit
Az újabb biztonsági autós szakasz után már csak négy kör volt
hátra, ez azonban a negyedik helyen
haladó Vettelnek elég volt ahhoz,
hogy két helyet előrelépjen, ezzel
csökkentette hátrányát az összetett
pontversenyben Hamiltonhoz és
Bottashoz képest is. Verstappen –
aki a győzelemért 25 pontot kapott
– a verseny leggyorsabb köréért
járó bónuszpontot is megszerezte.
A Nemzetközi Automobil Szövetség 21 óra után bejelentette,
hogy az Alfa Romeo csapat pilótáit
– a hetedik helyezett finn Kimi
Räikkönent és a nyolcadik olasz
Antonio Giovinazzit – 30 másodperces büntetéssel sújtották, mert a
kuplungok nyomatéka a rajtnál nem
felelt meg az előírásoknak. Mindez
azt jelenti, hogy módosult a végeredmény, mindketten elveszítették
a pontjaikat, az eredetileg 11. helyezett Lewis Hamilton kilencedik lett,
ezzel két pontot kapott, a lengyel
Robert Kubica pedig az első pontját
szerezte tavaszi visszatérése óta, sőt
ez a Williams első pontja a mostani
szezonban.
A világbajnokság a következő
hét végén Mogyoródon, a Magyar
Nagydíjjal folytatódik.

A vb-pontversenyek állása
* pilóták: 1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 225 pont, 2. Valtteri Bottas
(finn, Mercedes) 184, 3. Verstappen 162, 4. Vettel 141, 5. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 120, 6. Pierre Gasly (francia, Red Bull) 55, 7.
Sainz 48, 8. Kvjat 27, 9. Kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo) 25, 10.
Daniel Ricciardo (ausztrál, Renault) és Lando Norris (brit, McLaren)
22-22, 12. Magussen és Stroll 18-18, 14. Nico Hülkenberg (német, Renault) 17, 15. Albon 15, 16. Sergio Pérez (mexikói, Racing Point) 13,
17. Grosjean 8, 18. Kubica és Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo)
1-1
* csapatok: 1. Mercedes 409 pont, 2. Ferrari 261, 3. Red Bull 217, 4.
McLaren 70, 5. Toro Rosso 42, 6. Renault 39, 7. Racing Point 31, 8.
Haas és Alfa Romeo 26-26, 10. Williams 1
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ROMÁNIA
MAROS MEGYE
MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTER

2019. július 29-én kelt 1689-es számú RENDELET
a marosvásárhelyi városi tanács rendkívüli ülésének összehívásáról 2019. augusztus 1-re

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere,
A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 133. cikkelyének (2) cikke, a 134. cikkely (1) cikkének a) pontja, (2) cikke, (3) cikkének b) pontja és a 196. cikkely
(1) cikkének b) pontja értelmében
ELRENDELI:

1. cikkely: Összehívja a marosvásárhelyi városi tanácsot rendkívüli ülésre 2019. augusztus 1-jén,
csütörtökön 12 órára a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyének 45-ös termébe a mellékelt
összehívó dokumentumnak megfelelően.
2. cikkely: Az ülés napirendi tervezetébe beírt dokumentumokat a marosvásárhelyi városi tanács
tanácstagjainak rendelkezésére bocsátják, papíralapú és elektronikus formában.
3. cikkely: A napirendre vett határozattervezetet a törvény által előírt dokumentumok kíséretében
láttamozás végett elküldik a marosvásárhelyi városi tanács szakbizottságainak.
4. cikkely: Az említett határozattervezettel kapcsolatban módosító javaslatokat megfogalmazni és
benyújtani a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sürgősségi kormányrendelet 138. cikkelyének 12. cikkében szereplő feltételek szerint lehet.
5. cikkely: Jelen rendelet véghezvitelével Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzőjét bízzák meg.
6. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sürgősségi kormányrendelet 252.
cikkelyének 1. cikke c pontja, 255 cikkelyének, valamint a közigazgatási eljárási törvénykönyvre vonatkozó 554/2004. törvény 3. cikkelyének 1. cikke előírásai értelmében jelen rendeletet benyújtják
Maros megye prefektusához törvényességi felülvizsgálat végett.
Dr. Dorin Florea polgármester
Törvényességét ellenjegyzi Buculei Dianora-Monica,
Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője
Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere
2019.07.29-ei 1689-es rendeletének melléklete

ÖSSZEHÍVÓ

Marosvásárhely polgármesterének 2019. július 29-ei 1689-es számú rendelete értelmében összehívják
Marosvásárhely helyi tanácsának rendkívüli ülését 2019. augusztus 1-jén, csütörtökön 12 órára a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyének 45-ös számú termébe.

NAPIRENDEN:
1. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város – közigazgatási-területi egység helyi költségvetésének kiegészítéséről a 2019-es évre.
2. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város – közigazgatási-területi egység 2019-es II.
negyedévi költségvetés-végrehajtására vonatkozóan.
3. Határozattervezet a „Művészetek és mesterségek iskolája műhelyeinek teljes körű korszerűsítése
és felújítása – Gheorghe Şincai Technológiai Líceum” elnevezésű projekt támogatási kérelmének és a
vonatkozó költségek jóváhagyásáról.
4. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók frissítéséről, amelyek – az 1-es számú mellékletnek
megfelelően – a „Távvezérlésű rendszer a közvilágítás interaktív ellenőrzésére a világítótestek fel-le
kapcsolásának távirányításával” elnevezésű célberuházásra vonatkoznak.
5. Határozattervezet az oktatási intézmények tevékenységeire nyújtott pénzügyi támogatás jóváhagyásáról, a 2019 II. félévére vonatkozó pályázat alapján.
6. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város helyi költségvetéséből biztosított nem
visszatérítendő pénzügyi támogatás összegének elfogadásáról kulturális programokra/projektekre/kezdeményezésekre 2019-ben.
7. Határozattervezet a tevékenységek támogatására vonatkozó összegek elfogadásáról, a 2019 II.
félévére vonatkozó pályázat alapján.
8. Határozattervezet a 2019. július 4-ei 206-os számú helyi tanácsi határozat módosításáról, amely
bizonyos, a gépkocsik parkolóhelyeinek méretére vonatkozó helyi urbanisztikai szabályozás elfogadásáról szól.
A napirenden szereplő dokumentációt elektronikus és papíralapú formában a marosvásárhelyi helyi
tanácsosok rendelkezésére bocsátották.
A napirenden levő határozattervezeteket – a törvény által előírt dokumentáció kíséretében – jóváhagyás végett elküldték a marosvásárhelyi helyi tanács szakbizottságaihoz.
A határozattervezetekkel kapcsolatban – a közigazgatási jogszabályra vonatkozó 57/2019-es sürgősségi kormányhatározat 138. cikkelyének 12. cikke értelmében – módosításokat lehet megfogalmazni
és benyújtani.
Dr. Dorin Florea polgármester
Melléklet a marosvásárhelyi helyi tanács 2019.08.01-jei rendkívüli ülésének összehívójához
NAPIRENDTERVEZET
Marosvásárhely Megyei Jogú Város helyi tanácsának 2019. augusztus 1-jén, csütörtökön 12 órától
esedékes rendkívüli üléséhez

1. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város – közigazgatási-területi egység helyi költségvetésének kiegészítéséről a 2019-es évre.
2. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város – közigazgatási-területi egység 2019-es II.
negyedévi költségvetés-végrehajtásáról.
3. Határozattervezet a „Művészetek és mesterségek iskolája műhelyeinek teljes körű korszerűsítése
és felújítása – Gheorghe Şincai Technológiai Líceum” elnevezésű projekt támogatási kérelmének és a
vonatkozó költségek jóváhagyásáról.
4. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók frissítéséről, amelyek – az 1-es számú mellékletnek
megfelelően – a „Távvezérlésű rendszer a közvilágítás interaktív ellenőrzésére a világítótestek fel-le
kapcsolásának távirányításával” elnevezésű célberuházásra vonatkoznak.
5. Határozattervezet az oktatási intézmények tevékenységeire nyújtott pénzügyi támogatás jóváhagyásáról, a 2019 II. félévére vonatkozó pályázat alapján.
6. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város helyi költségvetéséből biztosított nem
visszatérítendő pénzügyi támogatás összegének elfogadásáról kulturális programokra/projektekre/kezdeményezésekre 2019-ben.
7. Határozattervezet a tevékenységek támogatására vonatkozó összegek elfogadásáról, a 2019 II.
félévére vonatkozó pályázat alapján.
8. Határozattervezet a 2019. július 4-ei 206-os számú helyi tanácsi határozat módosításáról, amely
bizonyos, a gépkocsik parkolóhelyeinek méretére vonatkozó helyi urbanisztikai szabályozás elfogadásáról szól.
Buculei Dianora-Monica,
Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője
Papuc Sergiu Vasile alpolgármester
Năznean Ana ügyvezető igazgató,
Lobonţ Horaţiu ügyvezető igazgatóhelyettes,
Gazdasági Igazgatóság
Iskolaigazgatóság
Racz Lucian ügyvezető igazgató,
Műszaki Igazgatóság
Blaga Zătreanu Cosmin ügyvezető igazgatóhelyettes,
Társadalmi-kulturális, vagyoni és kereskedelmi tevékenységeket felügyelő igazgatóság

Közlemény ingó és ingatlan javak eladásáról

A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt és utólagosan
kiegészített 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelyének 1. bekezdése értelmében
2019. augusztus 14-én 11 órakor a Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály
székhelyén – Marosludas, Köztársaság utca 25. szám – nyilvános árverésen
értékesítenek egyes, az alábbi adósok tulajdonát képező ingó és ingatlan javakat:
LASCU RADU LUCIAN (A kikiáltási árak 50%-kal csökkentek.)
– 11.600 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50053, kikiáltási ár 54.000 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
– 5300 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50465, kikiáltási ár 25.757 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
– 2900 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50037, kikiáltási ár 10.845 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
– 11.600 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50036, kikiáltási ár 47.448 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
– 7000 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50102, kikiáltási ár 30.954 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
LUCANDRA SERVOEX KFT., Marosludas, Maros utca 6.; a végrehajtási dosszié
száma: 161.
– kereskedelmi helyiség – bár és nyári kert – terület nélkül, Marosludason, a
Maros utca 6. szám alatt, telekkönyvszám 51463, Marosludas, kataszterszám
C2, helyrajzi szám 117/1/2, kikiáltási ár (50%-kal csökkentve) 39.767 lej. Az ár
nem tartalmazza a héát.
ROMTRANS ROMULUS KFT., Marosludas, Mioriţei u. 18A; a végrehajtási
dosszié száma: 658.
– Scania 124L 420 nyergesvontató, 2003-as gyártású, fehér, rendszáma MS-02AFR, 987.085 km-ben, hibás (nincs kapcsolószekrény, hiányzik a kardántengely),
kikiáltási ár 11.800 lej (a kikiáltási ár 50%-kal csökkent). Az ár nem tartalmazza a
héát.
NIMAS MIHAI
– 1995-ös gyártású, fekete Opel Frontera személygépkocsi, rendszáma MS-65DNA, 261.000 km-ben, nem működőképes, kikiáltási ár 1.801 lej (50%-kal
csökkentve). Az ár nem tartalmazza a héát.
ORMENIŞAN MARIUS IULIU
– 1997-es, benzines, 1598 köbcentis Opel Astra Caravan személygépkocsi,
rendszáma MS-09-DJT, működőképes állapotban, kikiáltási ár 1.950 lej (50%-kal
csökkentve). Az ár nem tartalmazza a héát.
SORSPLAY SRL, Bukarest, II. kerület, Mantuleasa utca 15., eladásra kerülnek az
alábbi, Maroskece, Fő út 23. szám alatti ingóságok:
– Slot machine, MGS 0182, 2018-as gyártmány, kikiáltási ár (25%-kal
csökkentve) 210 lej
– Slot machine, MGS 0181, 2018-as gyártmány, kikiáltási ár (25%-kal
csökkentve) 210 lej, az árak nem tartalmazzák a héát.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy legalább egy nappal az árverés előtt
mutassák be a következő iratokat:
– vásárlási ajánlat
– a részvételi díj kifizetését igazoló irat vagy garancialevél – a részvételi garancia
a
kikiáltási
ár
10%-a,
és
a
Ludasi
Kincstárban
nyitott
RO54TREZ4805067XXX002360 számlára kell befizetni; címzett a Maros Megyei
Közpénzügyi Hivatal (adószám:4322637). Készpénzzel hétfőtől csütörtökig 8.30–
15, pénteken 8.30–11 óra között lehet befizetni a részvételi díjat a Ludasi Kincstár
pénztárablakainál.
– az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazása
– román jogi személyek esetében a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési
okirat másolata
– külföldi jogi személyek esetén a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítása
– román magánszemélyeknek a személyazonossági igazolvány másolata
– külföldi magánszemélyeknek a személyazonossági/útlevél másolata
– saját felelősségre tett nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő nem az adós cég
közvetítője.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti javakra, hogy
értesítse erről a végrehajtót legkésőbb egy nappal a licit időpontja előtt.
Jelen bejegyzés ellen az érdekeltek az illetékes bíróságon nyújthatnak be óvást a
közzétételtől vagy a tudomásulvételtől számítva 15 napon belül, a pénzügyi
eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt és utólagosan kiegészített 2015. évi
207-es törvény 260-as és 261-es cikkelyeinek előírásai alapján.
Bővebb tájékoztatás a Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén, a
Köztársaság utca 25. szám alatt, vagy a 0265-411-321, 0265-413-222, 0265-413224-es telefonszámon.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

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

BULDOEXKAVÁTOROST alkalmazok kiemelt fizetéssel. Tel.
0743-311-505. (3/3583-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös
munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21398)
Az OMNICABLE KFT. – KÁBELGYÁRTÁSSAL FOGLALKOZÓ CÉG – RAKTÁROST és MUNKÁSOKAT alkalmaz kábelgyártásra és ennek feldolgozására. Jelentkezni lehet a nagyernyei
székhelyen 8-15 óra között vagy a 0265/244-144-es telefonszámon.
Az önéletrajzot az office@omnicable.ro e-mail-címre lehet elküldeni.
(21465-I)

A PICK UP CÉG, amely 15 éves tapasztalattal rendelkezik az autókiegészítők forgalmazásában, új munkatársakat keres a következő
munkakörök betöltésére: RAKTÁROS, ELADÁSI ÜGYNÖK,
MARKETINGMENEDZSER/ASSZISZTENS, AUTÓ-VILLANYSZERELŐ. Jelentkezésüket a következő e-mail-címre várjuk:
hr@pick-up.ro vagy a 0771-580-340-es telefonszámon. (63891-I)

2019. július 30., kedd _________________________________________________HIRDETÉS __________________________________________________ NÉPÚJSÁG
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet
Nyárádkarácsonba, Havadtőre, Backamadarasra és Berébe.
Bővebb információ a 0265/224-300-as telefonszámon vagy a
www.posta-romana.ro weboldalon a Cariere címszónál. (sz.-I)

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
VENDÉGHÁZ kiadó Gyulán, fürdőövezetben. Tel. 00-36-70-363-6817,
e-mail: tarterezia@gmail.com. Interneten megtekinthető: http://alexandervendeghaz.hu (2101-I)
VÁRMEZŐBEN, a főút mellett 4 db
500 négyzetméteres telek eladó kedvező áron. Tel. 00-36-20-334-8629.
(3510-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (2/3625-I)

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
112
Csendőrség, Mentőállomás):
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
- 0740-083-077
hidegtálak készítése
- 0365/404-664
- 0265/266-801
• Prefektúra
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- 0265/215-702
- hideg víz-csatorna
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888

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)
KIADÓ hosszú távra egy egyete-

mista, tanuló lánynak bútorozott garzon

a

központban.

0724-198-440. (12/3706-I)
ELADÓ

Tel.

vastag

0740-570-753,

(15/3711)

gyertyán

Tel.

tűzifa.

0745-793-465.

• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
- 0265/237-774
• Távolsági buszállomás
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
- 0758-047-604
és halottszállítás
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

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

SÜRGŐSEN eladó IV. emeleti, másodosztályú, háromszobás lakás a
Kövesdombon.
Érdeklődni
a
0265/266-765-ös
telefonszámon.
(2/3719-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (8/3655)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is. Tel. 0749543-104. (7/3460-I)
VÁLLALOK
tetőkészítést,
cserépforgatást,
csatornakészítést.
Tel.
0751-847-346. (14/3188)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21361-I)
VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
lépcsőházfestést, padló-, falicsempe- és
parkettlerakást garanciával. Tel. 0746552-473. (15/3646)

VÁLLALUNK
bármilyen
bádogosmunkát, csatornajavítást, tetőkészítést
Lindab lemezzel, ácsmunkát, bármilyen
javítást. Tel. 0757-831-459. (1/3624)

Fájó szívvel emlékezünk július
30-án drága, szeretett, egyetlen
gyermekünkre,
VARGA
ANDRÁS BARNÁRA halálának
9. évfordulóján. Emlékedet őrizzük egy életen át.
Könnyező szüleid. (9/3682)

ALKALMAZUNK hegesztőt, lakatost.
Tel. 0744-572-889. (21373)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

JAVÍTÁS, vakolás, festés, tetőjavítás,

szeretett apa, férj, nagyapa,

csatornajavítás.

(1/3608)

Tekintettel arra, hogy néhány hónapja új klub szerveződik Marosvásárhelyen, amely, létrehozói szándéka szerint, az MSE edzői- és játékosállományára, valamint nevére kíván ráépülni, szükségesnek tartjuk közölni az alábbiakat:
1. A Marosvásárhelyi MSE 2008 óta (tizenegy éve) működő sportszervezet, amely az 1898-ban alapított,
hasonló nevű egyesület (Marosvásárhelyi Sportegylet) szellemi örökösének tekinti magát. Azzal a céllal hoztuk létre, hogy a gyerekeknek és a szülőknek a régi sportszerető marosvásárhelyi hagyományok szerinti nevelésre lehetőséget biztosítsunk, és ennek megfelelően az elmúlt esztendőben mintegy 250-300 gyereknek
kínáltunk színvonalas foglalkoztatást 16 külön csoportban (csapatban), illetve rendeztünk egyéb jellegű
összejöveteleket szüleik számára is. Fokozatosan építkezve értünk fel arra a szintre, ahol most vagyunk: az
elmúlt évadban két felnőttcsapatot (MSE I – 3. liga, MSE II – 4. liga), országos bajnokságban szereplő két
nagyifjúsági csapatot (U19, U17) és valamennyi korosztályos bajnokságban szereplő gyermek- és ifjúsági
csapatot működtettünk.
2. A 2018-as év a klub történetének legsikeresebb esztendeje volt: a felnőttcsapat megnyerte a Maros megyei 4. ligát, majd az ezt követő osztályozó párharcot Szeben megye bajnoka ellen, így feljutott a 3. ligába,
míg az U9-es korosztály két bajnoki címet is ünnepelt, előbb a korosztály országos bajnokságának megyei
szakaszán, majd a Maros megyei bajnokságban. Munkánk hatékonyságát több másik korosztályunk jó szereplései is visszaigazolták.
3. A jó eredményekben elvitathatatlan szerepük volt edzőinknek, akik sportszerződés alapján, alkalmazotti
minőségben járultak hozzá a közös munkához. Hasonlóképpen a szülők hozzájárulásának fontosságáról sem
feledkezhetünk meg, hiszen az ő helyes döntésük is hozzájárult ahhoz, hogy az MSE a sport iránt érdeklődő
fiatalok százainak „iskolája” lett. Ezért értük és a gyerekek miatt is sajnáljuk, hogy a fejlődés, a szükséges
jobbítás helyett a megosztást választotta az edzők egy része, a sportot eszköznek tekintő személyek tanácsára.
Mivel a kilépő edzők távozásra biztatják az általuk edzett csoportokat, szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy az új klub, amely az MSE eredményeire próbál ráépülni, és hasonló néven próbál megalakulni, ebben a formában még nem létezik.
4. A kialakult sajnálatos helyzetben az MSE folytatja sokéves működését, a távozó edzőket pótolva, fenntartva a pályabérleti szerződéseket, továbbra is biztosítja a gyerekek képzését. Tevékenységünket a júliusi
vakáció után augusztusban újraindítjuk, az érdeklődők weboldalunkon (www.focisuli.ro) és közösségi oldalunkon (a klub főoldala: www.facebook.com/mse.08.tgm) tájékozódhatnak majd az edzésprogramról augusztus első napjaiban.
Fontos! A fentiektől eltérő bármilyen másik információ nem felel meg a valóságnak, és nem tükrözi a Marosvásárhelyi MSE álláspontját, illetve évek óta változatlan céljait.
A megosztást megszüntethetik azok, akik azt kezdeményezték.
Az MSE és edzői szeretettel várják továbbra is a gyermekeket a tevékenységekre!
Bordó-fekete, hajrá, MSE!

Tel.

0747-816-052.

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk jú-

lius

30-án

ifj.

KÁLMÁN

JENŐKÉRE tragikus halálának

17. évfordulóján, valamint au-

gusztus

30-án

id.

KÁLMÁN

JENŐRE halálának 21. évforduló-

ján. Emléküket őrzik: Ibolya,
Rózsi, Miki, családjukkal együtt.
Nyugodjatok békében! (7/3680)

OMEISZ RÁDU TIBOR

após, szomszéd és jó barát, az

IMATEX volt dolgozója, életének
82. évében rövid szenvedés

után elhunyt. Temetése július

30-án, kedden 13 órakor lesz a

marosvásárhelyi református te-

metőben, katolikus szertartás

szerint.

Gyászoló szerettei. (3/3691–I)

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett édesanya, nagymama,
anyós, rokon, jó szomszéd, is-

merős,

özv. TÖRÖK ILONA
szül. GÁL ILONA

beteg szíve 79 éves korában
megszűnt dobogni. Drága halot-

Szomorú

szívvel

emlékezünk

SZABÓ OLGÁRA, aki két éve tá-

vozott az élők sorából. Nyugod-

jon békében! A gyászoló család.
(10/3704-I)

BÁRMILYEN
munkát
vállalok:
cserépforgatás, Lindab-tetőzet, festés,
bádogosmunka, 20% kedvezménnyel.
Tel. 0754-830-468. (3564)

A Marosvásárhelyi MSE
KÖZLEMÉNYE
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ELHALÁLOZÁS

tunkat július 30-án 11 órakor he-

lyezzük

örök

nyugalomra

a

katolikus temető felső kápolnájából.

Búcsúznak tőle lányai, Ibolya és

Magdi, unokái, Gwendolin, Re-

náta, Yvette, hozzátartozói, akik

szívből szerették. Nyugodjál bé-

kében! (11/3705-I)

„Ha valaki nekem szolgál, engem

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

lesz az én szolgám is; és ha va-

nagymama, anyós,

kövessen; és ahol én vagyok, ott
laki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya.”

(Jn. 12, 26)

Szomorú szívvel, de Isten akara-

tában megnyugodva adjuk hírül
mindazoknak, akik ismerték és

szerették, hogy

dr. BUSTYA DEZSŐ

nyugalmazott lelkipásztor,
az Erdélyi Református
Egyházkerület

volt püspökhelyettese

életének
2019.

85.

július

Gazdájához.
Hálával

esztendejében,

29-én

köszönjük

hazatért

Istennek

mindazt a jót, amit az ő élete és

szolgálata által nekünk ajándékozott.

Hisszük, hogy Aki kézen fogva

vezette földi életútján, immár átvitte őt a halálból az életre.

Temetése 2019. július 31-én,
szerdán du. 3 órától lesz a ma-

rosvásárhelyi református teme-

tőben.

Kérjük a temetésen részt venni

szándékozókat, hogy koszorú

helyett csak egy szál virágot hozzanak sírjára.

A gyászoló család. (17/3713-I)

a drága jó feleség, édesanya,
BÁLINTH ELEONÓRA
született Antal

életének 83. évében csendesen
megpihent. Temetése július 31-

én, szerdán 14 órakor lesz a ma-

rosvásárhelyi

református

temetőben, unitárius szertartás

szerint. Nyugodjon békében!

A gyászoló család. (14/3709-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
az énlakai születésű

JÁRAI ZELMA
szül. Demeter

nyugalmazott védőnő,

a drága jó édesanya, feleség,

nagymama, anyós, jó barát,
szomszéd, váratlan hirtelenség-

gel elhunyt. Részvétnyilvánításra

július 30-án, kedden 18 órától

kerül sor a nyárádtői ravatalozó-

ban. Drága halottunk búcsúzta-

tása július 31-én, szerdán 12

órától lesz a nyárádtői ravatalo-

zóban, temetése pedig 15 órától
Énlakán, unitárius szertartás sze-

rint. Emlékét örökké őrizni fog-

juk.

A gyászoló család. (1/3718-I)
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