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Fellendülhet a turizmus

Tegnap megnyílt
a Medve-tó
strandja

Hétfőn de. 10 órakor nyitották meg a
strandot. Fülöp Nagy János, a fürdővállalat vezérigazgatója kérdésünkre
elmondta, tegnap reggel megnyitották
a Medve-tó strandját, ugyanis hatósági visszaigazolást kaptak, hogy a
pollen nem káros az egészségre.

____________2.
Nehezebbre
számítottak

A román nyelvből és irodalomból zajlott megmérettetéssel tegnap megkezdődött az érettségi diákpróbálóbb
része, az írásbeli vizsgák sorozata.

____________4.
Életműdíjat kapott
Szélyes Ferenc
színművész

Noha a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház idén nem vett részt a 29. alkalommal megszervezett Magyar
Színházak Kisvárdai Fesztiválján, a
vásárhelyi siker idén sem maradt el.
Igaz, a díj ezúttal egyéni: Szélyes Ferenc színművészt, a Tompa Miklós
Társulat nyugalmazott tagját életműdíjjal tüntették ki az idei szemlén

Az ókori rómaiak is tudták, hogy ahova
utat építenek, oda eljut a civilizáció is,
ezért tartották fontosnak behálózni a birodalmat. Az 1989-es rendszerváltást követően, bár a technológia azóta óriásit
fejlődött, majdhogynem a rómaiak ütemében építenek, javítanak utakat az országban. A megyében mindenütt jó az,
ha korszerű aszfalton haladhatnak a járművek, s ez különösen olyan vidéken fontos, ahol valóban beindulhat a fejlődés.

Vajda György

Az Erdőszentgyörgyöt Hargita megyével öszszekötő út a ’90-es évek elején feltöltött – ma
már az eredetinél jóval alacsonyabb vízállású –
bözödújfalui víztározó partjain halad. Sokáig
járhatatlan volt, míg a Maros Megyei Tanács
2015-ben mintegy öt és fél millió lejt különített
el saját költségvetésből a javításra. A munkálatok több mint két évet tartottak, mert egy domboldalon haladó utat kellett megerősíteni,
támfalakkal, vízelvezető árkokkal, átereszekkel
ellátni, ami nem volt könnyű. A felújított út
hossza 10,2 km.

Fotó: Vajda György

A tegnapi avatón a megyei tanács majdhogynem teljes stábjával kivonult. Jelen voltak: Péter
Ferenc elnök, Ovidiu Dancu és Alexandru Câmpean alelnökök, több megyei tanácsos, az elnöki
kabinet tagjai, a szakigazgatóság, a tervezők és
kivitelező cég képviselői. Meghívottként jelen
volt Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács
elnöke is.
Az avatószalagot a bözödújfalui gyűjtőtó
gátja mellett húzták ki. A szalagvágást megelőzően Péter Ferenc a sajtó nagy számban jelen
levő képviselőinek elmondta, „nagyon fontos,
(Folytatás a 3. oldalon)

____________5.
Bemutatták
Vajdaszentivány
legújabb
falukönyvét

Szombaton délelőtt ünnepélyes keretek között mutatták be a vajdaszentiványi Zichy-kastély udvarán a
település legújabb falukönyvét Örökség címmel.

____________9.

Ez is aktuális

Mózes Edith
Aktuális a kormányalakítás, az újabb kánikulahullám, de
épp ennyire aktuális a családon belüli erőszak jelensége. A
hét végén bemutatott statisztikai adatok szerint Romániában a nők egyharmada válik a családon belüli erőszak áldozatává. A legsúlyosabb, hogy többségük nem is tudja,
hogyan védekezhetne az agresszió ellen. A helyzetet súlyosbítja, hogy kevés az olyan intézmény, amely támogatást
nyújthatna a bajba jutott és kiszolgáltatott áldozatoknak.
Az Eurobarométer tavalyi felmérése alapján Románia a
leginkább hajlamos az EU-tagállamok közül, hogy a bántalmazást vagy nemi erőszakot az áldozat számlájára írja.
Főként falun „hagyomány” a családon belüli erőszak,
amely generációról generációra „öröklődik”, sokak szerint
„ez az élet rendje”.
Sajnálatos, hogy mind a törvények, mind a társadalom
elnéző a családi erőszakkal szemben. Tavaly csupán 89 személy volt börtönben családon belüli agresszivitás miatt, miközben a rendőrségre évente közel 20.000 panaszt tesznek
le, nem beszélve azokról az esetekről, amikor az áldozat
nem tesz feljelentést. Az is köztudott, hogy Romániában
évente legalább kétszázan halnak meg a családon belüli
erőszak áldozataként, és ennél jóval nagyobb azoknak a
száma, akik fenyegetésben élnek, akiket rendszeresen bántalmaznak.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 30 perckor,
lenyugszik
21 óra 19 perckor.
Az év 178. napja,
hátravan 187 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma LÁSZLÓ,
holnap LEVENTE, IRÉN
napja.
LEVENTE: régi magyar személynévből alakult, amely a
lenni igét tartalmazza.
IRÉN: görög eredetű, jelentése: béke.

meleg idő, ritkán felhőátvonulás
Hőmérséklet:
max. 300C
min. 170C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. június 26.

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,5733
4,0906
1,4785

163,3566

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

Történelmi előadás

Folytatódik a Kós Károly Akadémia Alapítvány nagy sikerű
történelmi előadás-sorozata. A következő előadást Magyar
László András, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum,
Könyvtár és Levéltár főigazgató-helyettese tartja június 29én, csütörtökön 17 órakor a marosvásárhelyi Bernády Házban (Horea u. 5. sz.) Az egészségszemlélet változása a
reformáció hatására címmel.

Gézengúzok Gyermekfesztivál

Jövő hét végén, július 7–9. között zajlik a második alkalommal megszervezendő Gézengúzok Gyermekfesztivál a
nyárádszentlászlói Pásztortűz Panzióban. A szervezők felhívása szerint a visszamondott és tévesen kétszer regisztrált foglalások törlését követően tegnap délelőtt még 50
felnőtt- és ugyanennyi gyermekjegy, illetve 15 üres sátorhely maradt a fesztiválozók számára. További részletek az
esemény Facebook-oldalán találhatók.

Lakhatási támogatás oktatóknak,
rezidenseknek

A Studium-Prospero Alapítvány augusztustól lakhatási lehetőséget kínál Marosvásárhelyen felsőoktatási intézményben oktató fiatal tanároknak és rezidens orvosoknak.
Az alapítvány a Tanári Lakások Szakkollégiumban három
szobát (egy szobát egy háromszobás lakásból és egy kétszobás lakrészt), a Kövesdombon egy kétszobás, a Gheorghe Marinescu utcában egy egyszobás lakást kínál fel.
A pályázati iratcsomót július 15-ig személyesen lehet benyújtani munkanapokon délután 3 óráig az alapítvány központi hivatalában (Marosvásárhely, Gheorghe Avramescu
utca 11. szám). Érdeklődni az office@studium.ro e-mailcímen lehet.

Kirándul a Nagyinet

A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja által működtetett Nagyinet program keretében a jövő hét végén, július
7–9. között háromnapos kirándulást szerveznek nyugdíjasok számára. A résztvevők 7-én, pénteken Curtea de Argeşig utaznak, szombaton egyéb látványosságok mellett
Románia legszebb zuhatagát, a Bigéri-vízesést és a Vaskaput is megtekintik, a programban sétahajózás is szerepel
a Dunán. Vasárnap Zsilvásárhely felé veszik az irányt,
majd az őraljaboldogfalvi Kendeffy-kastélyt látogatják meg
a kirándulók. Bővebb tájékoztatás és feliratkozás a kövesdombi könyvtárban vagy Illyés Claudia könyvtárosnál a
0748-741-507-es telefonszámon.

Rablótámadás Mezősályiban

Vasárnap egy 30 éves mezőbándi férfi arról értesítette a
helyi rendőrőrsöt, hogy aznap hajnalban Mezősályi bejáratánál rablás áldozatául esett. Az illetőt két férfi támadta
meg, könnyebb testi sérülést okozva. Az agresszorok 200
lejtől, mobiltelefonjától, szemüvegétől, aranyláncától és
egy pár cipőtől is megfosztották áldozatukat. A rendőrök
azonosították a gyanúsítottakat egy 20 és egy 23 éves férfi
személyében, akiket 24 órára őrizetbe vettek, majd ügyüket a marosvásárhelyi bíróság elé terjesztették, előzetes
letartóztatásukat kérve. Az elvett javak 80 százalákát sikerült visszaszerezni.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Virágtermesztők találkoztak Nyárádszeredában

Csütörtökön és pénteken országos szintű virágkertészeti bemutatónak
és
szakmai
találkozónak volt a házigazdája
a nyárádszeredai Fariker cég.

Gligor Róbert László

A Szabó család huszonöt éve foglalkozik virágkertészettel, 2009 óta céget
is bejegyeztettek, magvakat és gyökeres dugványokat termelnek és forgalmaznak.
A
cég
andrásfalvi
székhelyének udvarán színes, ízléses,
választékos virágkompozíciók várták
a napokban a látogatókat. Szabó
Aranka adminisztrátortól megtudtuk:
évente szoktak virágbemutatókat tartani, s bár egy ideje ez szünetelt, most
ismét vállalták a feladatot, és nyílt
napok keretében csütörtökön és pénteken bárki megtekinthette a kiállítást. A
Fariker tizenhárom céggel áll üzleti
kapcsolatban, azok mindenike hozott
vagy küldött virágokat, kompozíciókat, a termékeit: bő választékát találhattuk
a
szaporítóanyagoknak,
magvaknak, gyökeres dugványoknak,
virágcserepeknek, tőzegnek. A kiállítás
mellett fajtabemutatót is tartottak hazai
szakemberek, a résztvevők megtudhatták, hogy milyen virághoz milyen
tőzeg és műtrágya ajánlott, hogy szép
legyen a növény.
A Fariker is számos hasonló rendezvényen vesz részt, és nem csak Romániában: néhány napja Hollandiában
jártak egy olyan virágkertészeti cégnél,
amely világszerte 23 ezer alkalmazottat foglalkoztat, és ez a cég is küldött
virágot Nyárádszeredába erre a rendezvényre. A csütörtöki szakmai konferenciára közel száz kertész és
szakember érkezett az ország egész területéről: a helyiek és nyárádmentiek

Ízléses és választékos virágkompozíciók várták a látogatókat

mellett főleg Bukarest, Konstanca,
Ploieşti, Buzău, Jászvásár, Torda és
Máramaros vidékéről voltak érdeklődők.
A nyárádszeredai Duka János húsz
éve foglalkozik virágkertészettel, virágot termel és értékesít, és szinte kizárólag hazai viszonteladókkal áll
kapcsolatban. Amikor vállalkozását elindította, öt, ma negyven családnak ez
az ágazat nyújt megélhetést a településen. Úgy érzi, ma is van tanulnivalója,
és csak akarat kérdése, hogy minden
szakmabeli tanulhasson, függetlenül
attól, hogy milyen tapasztalattal rendelkezik, hisz számos ilyen rendezvény van, ahol komoly szakemerek
vannak jelen. A nyárádszentmártoni
Kovács Ferencék tíz éve termelnek és
értékesítenek virágot, és fontosnak
tartják a folyamatos továbbképzést,

Fotó: Gligor Róbert László

mindig sok az újdonság, érdekesség,
amit érdemes tudni. A mostani szakmai bemutató azért érdekelte őket,
mert nem mindegy, hogy melyik virág
milyen pH-értékű tőzeget vagy menynyi műtrágyát igényel, fontos ezeket
ismerni és betartani.
Sergiu Ciprian Bukarestből érkezett. Először jár Nyárádszeredában, a
Farikert nem ismerte, de ismerőseitől
tudja, hogy komoly, megbízható cég,
amely határidőre szállít minőségi
anyagokat, ami nagyon fontos a termesztőknek. Azért utazott erre a vidékre, hogy közelebbről megismerhesse a céget, amellyel szeretne
üzleti kapcsolatot kiépíteni. A szakmai
bemutatót nagyra értékelte, újdonságnak tartja, mert hasonlót Romániában
még nem látott, csak Olaszországban.

Tegnap megnyílt a Medve-tó strandja

Bár eredetileg a múlt hét péntekre, június
23-ára hirdették meg a Medve-tó nyitását, a
reggeli órákban a turisták meglepetéssel vették
tudomásul, hogy nem juthatnak be a Medvetó strandjára, elhalasztják a megnyitását,
ugyanis a nyitást megelőző napok viharos esőzései következtében gyertyánfapollennel telt
meg a Medve-tó vize.
A munkások már a kora reggeli órákban
dolgoztak, hogy a pollentől megtisztítsák a tó
tükrét.
Hétfőn de. 10 órakor nyitották meg a strandot. Fülöp Nagy János, a fürdővállalat vezérigazgatója kérdésünkre elmondta, tegnap
reggel megnyitották a Medve-tó strandját,
ugyanis hatósági visszaigazolást kaptak, hogy
a pollen nem káros az egészségre. (mózes)

RENDEZVÉNYEK

Zenei gyöngyszemek –
évadzáró hangverseny

A Zenei gyöngyszemek című rendkívüli szimfonikus
hangversennyel zárul június 29-én, csütörtökön este 7
órakor a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia idei évada.
A Kultúrpalota nagytermében Franz Lamprecht németországi karmester vezényel. A koncertre a 37-es számú
bérletek érvényesek.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Nyáresti orgonahangversenyek

Jövő héten kezdődik a Nyáresti orgonahangversenyek
koncertsorozat. Az idei rendezvény A hangszerek királynője – az orgona jelenléte Maros megye kulturális térségében címen kerül megrendezésre. Az első koncertre
július 6-án, csütörtökön este 7 órakor kerül sor a Kultúrpalota nagytermében. Molnár Tünde orgonaművész
Rieger Ottó orgonáján játszik. A következő koncertet július 9-én, vasárnap 11.30-kor a kibédi református templomban tartják, Molnár Tünde ekkor Bodor Péter
orgonáját szólaltatja meg.

Sorsolás a Bernády Házban
szerdán, június 28-án 16 órakor!

A Népújság szerkesztősége szerdán 16 órától tartja a májusi
Népújság-kosár sorshúzását a marosvásárhelyi Bernády Házban (Horea
utca 6. szám). Gazdára talál a három élelmiszerrel teli NépújsáG-kosár-május
(kosaranként 100 lej értékben, ebből kettő a marosvásárhelyi, egy a vidéki olvasóknak), a Hűséges előfizető – júNIus nyeremény (4x150 lej) és a Hűségtombola-díj (100 lej).
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(Folytatás az 1. oldalról)
hogy Maros és Hargita megyét összekössük nemcsak ezen a
helyen, hanem mindenütt, ahol ez lehetővé válik. Különösen
fontos ez az út, hiszen a Bözödi-tó körül van és Kőrispatakra
vezet, ahol szalmakalap-múzeum is található, de innen lehet
elérni Etédet és Énlakát. Mindkét Hargita megyei településnek, s így a környéknek is igen nagy turisztikai vonzereje van.
Várjuk a Hargita megyei beruházást is, azért hívtuk meg a
Hargita Megyei Tanács elnökét is, hogy lássa, mi elvégeztük
a dolgunkat.”
Borboly Csaba – folytatva a Maros Megyei Tanács elnökének gondolatmenetét – kifejtette, Székelykeresztúrtól Kőrispatakig leaszfaltoztak 25 km-t, mintegy 10 km maradt el, ami
Kőrispatakot Maros megye határával köti össze, és a faluban
is le kell aszfaltozni a főutat.
„Csütörtökön a Hargita Megyei Tanács elfogadja az elmaradt szakasz műszaki gazdasági mutatóit, amelynek alapján
júliusban kiírjuk a versenytárgyalást a kivitelező kiválasztására, s ha minden jól megy, ősszel hozzáfoghatunk a munkálatokhoz. Sajnos a bürokrácia akadályozta meg, hogy
korábban lépjünk” – jelentette ki.
A Hargita Megyei Tanács elnöke azt is elárulta, hogy tervben van még négy olyan útszakasz rendbetétele is, amelyek
Hargita megyét Maros megyével kötik össze. Ezek a követ-

kezők: Székelyderzs (HR) – Erked és Szederjes, Vécke – Magyarzsákod – Újlak (HR), valamint Gyergyóremete – Laposnya, illetve a Bözödújfalu és Gagy (HR) közötti utakat
említette, az utóbbiakra nem kerül ugyan aszfalt, de a Hargita
megyei elöljáró azt ígérte, hogy ezeket is járhatóbbá teszik.
A szalag átvágását és a nyilatkozatokat követően az útavatón részt vevők a felújított szakasz Hargita megyei végéig
utaztak, ahol tapasztalhatták a minőségi különbséget és sajnos
azt is, hogy az építőtelep kétnyelvű táblájából a magyar nyelvűt valakik kitörték.
Csibi Attila, Erdőszentgyörgy polgármestere elmondta, a
város sokat „harcolt” azért, hogy mindez megvalósuljon. A
tónak és környékének valóban nagy a turisztikai vonzereje, és
ez még forgalmasabbá teheti a vidéket. Megemlítette, hogy
az erdőszentgyörgyi önkormányzat szándékában áll a leomlott
bözödújfalui templom falainak felhúzása, és rendszeres házigazdái lettek a Marosszéki Lófuttatásnak. Van tehát kínálat.
A Rhédey-palotában információs központ működik, amely a
kistérséget is felöleli, ugyanakkor szorosan együttműködnek
Hargita megyével is, hogy a már említett övezetet fellendítsék,
kiegészítve az itt lakók jövedelemforrását.
Várjuk, hogy a két megyét összekötő más utak sorsa is hasonlóan alakuljon!

Mihai Tudose gazdasági minisztert javasolja miniszterelnöknek a szociálliberális koalíció az elnöki hivatalban tartandó kormányalakítási tárgyalásokon
– jelentették be hétfőn a Szociáldemokrata Párt
(PSD) és a liberális ALDE vezetői.

ságpolitikai jellegű tanfolyamot is elvégzett Romániában és
külföldön. Tudose tavaly – másik nyolc doktortársával együtt
– lemondott doktori címéről, miután plágiumbotrány robbant
ki a – korrupciógyanúval bíróság elé állított – Gabriel Oprea
volt kormányfőhelyettes által vezetett doktori iskola körül.
Tudose vagyonbevallásában egy 30 ezer euró értékűre becsült bélyeggyűjtemény szerepel, életrajzából kiderül, hogy a
brailai sakk-klub leigazolt játékosa. A politikus az átalakított
Ponta-kormányban 2014 decembere és 2015 novembere között a gazdasági minisztériumot vezette, amely tisztégbe idén
februárban tért vissza, amikor – a tüntetések hatására megüresedett tisztségeknél – az első kormányátalakítást hajtották
végre a Grindeanu-kormányban.
A média úgy tudja, a PSD végrehajtó bizottságának ülésén
Liviu Dragnea pártelnök több lehetséges kormányfő-jelöltre
tett javaslatot, de – Tudose kivételével – valamennyien visszaléptek. Egyes bukaresti hírforrások korábban Carmen Dan
belügyminisztert, Dragnea egyik bizalmasát tartották a legesélyesebb kormányfőjelöltnek, de állítólag ő sem vállalta a
tisztséget. (MTI)

Mihai Tudosét javasolják kormányfőnek

A PSD végrehajtó bizottságában csaknem egyhangúlag (négy
tartózkodással) fogadták el Tudose kormányfő-jelöltségét, amelyet a koalíció kisebb pártja, az ALDE is jóváhagyott, így a politikus nevét közös javaslatként terjesztik az államfő elé.
Klaus Johannis államfő hétfő délutánra hívta egyeztetésre –
politikai súlyuk sorrendjében – a parlamenti pártokat, és várhatóan azt követően dönti el, kinek ad kormányalakítási megbízást.
Az elnök elsőként a parlamenti mandátumok többségével rendelkező PSD–ALDE koalíció küldöttségét fogadta.
Az ötvenéves jogász végzettségű Tudose a PSD 12 alelnökének egyike, 2000 óta Brăila megyei parlamenti képviselő,
két alkalommal – összesen mintegy másfél évig – vezette a
bukaresti gazdasági tárcát. Tudose európai gazdaságpolitikából szerzett mesteri fokozatot a nemzeti hírszerzési akadémián
2007-ben, majd ugyanott doktorált 2010-ben. Több bizton-

Bukarestbe készülnek tiltakozni medveügyben

kvóta tavalyi felfüggesztése rossz intézkedés volt. A túlszaporodott medveállomány általi károkat meg kell előzni, Borboly Csaba ez ügyben határozott fellépést szorgalmaz, immár
sokadjára. A hét végén, a szombati csíkdánfalvi eset után, amikor is fényes nappal egy pásztort megsebesített a medve, nyílt
levélben fordult a még tisztségben lévő környezetvédelmi miniszterhez, hogy rendezze a problémát. „Az elmúlt időszakban
többször is előfordult, hogy medve emberre támadt, a vadak
bemennek a településekre, behatolnak a házakba, s mivel nőtt
az egyedek száma, nőtt a veszély is. A megyei tanács illetékesei továbbra is várják a lakosság medvepopulációval és vadErről egyeztetett a megyeelnök június 26-án a Felcsík Kis- károkkal kapcsolatos észrevételeit a vadkar@hargitamegye.ro
e-mail-címre” – áll a közleményben.
térségi Egyesület közgyűlésén részt vevőkkel arra hivatkozva,
hogy az egyre gyakoribb medvetámadások miatti helyzet tarthatatlan. A Bukarestbe vonulást Karda Róbert, Csíkszentdomokos polgármestere, a Felcsík Kistérségi Társulás elnöke
kezdeményezte, aki a hét végén a közösségi térben azzal a kéréssel fordult Borboly Csaba megyeitanács-elnökhöz, hogy a
megye településeinek polgármestereivel szervezzenek egy tiltakozó látogatást Bukarestbe, a tarthatatlan helyzet megoldása
érdekében. A kezdeményezők a tiltakozó mozgalmat kiterjesztenék Argeş, Brassó és Prahova megyére is, hogy hangjukat
minél jobban meghallják Bukarestben.
A felhívásra jelentkezni Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesületénél lehet: Karikás Csillánál, karikascsilla@hargitamegye.ro, tel. 0740-169-850, valamint Erdély
Mónikánál, tel. 0740-122-490, erdelymonika@hargitamegye.ro.
Abban már korábbi bukaresti találkozókon egyetértettek a
Fotó: Both Gyula
természetvédő szervezetek képviselői is, hogy a kilövési
A székelyföldi polgármesterekhez és közbirtokossági elnökökhöz fordulnak a Felcsík Kistérségi Társulás tagjai – polgármesterek, közbirtokossági
elnökök –, valamint Borboly Csaba, Hargita Megye
Tanácsának elnöke azzal a felhívással, hogy csatlakozzanak ahhoz a kezdeményezéshez, mely szerint
minél többen vonuljanak Bukarestbe július 5-én a
környezetvédelmi miniszterhez meghallgatásra, ha
addig nem hoz a medveproblémára megoldást jelentő rendelkezést – áll a Hargita Megyei Tanács
közleményében.

Elrendelték
Salvador Dalí exhumálását egy apasági vizsgálathoz
Elrendelte Salvador Dalí holttestének kihantolását egy
apasági vizsgálathoz hétfőn egy madridi bíróság.
Az 1989-ben elhunyt világhírű szürrealista művészről egy
Katalóniában élő 61 éves nő állítja, hogy az apja.
Pilar Abel 2015-ben fordult a bírósághoz, amely tavaly kimondta: az apasági teszthez DNS-mintát vehetnek Salvador
Dalí halotti maszkjáról. Azonban úgy tűnik, ez nem hozott
eredményt, a bíró szerint az apaság megállapításához szükség van Dalí maradványainak exhumálására, ugyanis nincs
más módja a mintavételnek: sem olyan biológiai minták, sem
olyan személyes tárgyak nem maradtak fenn, amelyek alapján
elvégezhető lenne a vizsgálat.
Enrique Blánquez ügyvéd, aki az eljárásban Pilar Abelt

képviseli, a spanyol sajtónak azt mondta: arra számít, hogy
a Spanyolország északkeleti részén, Figuerasban eltemetett
művész földi maradványainak exhumálása még júliusban
megtörténik.
Pilar Abel azt állítja: édesanyja és a festő titkos kapcsolatot folytatott az 1950-es évek közepén. Elmondása szerint szülei akkor ismerkedtek meg, amikor az asszony háztartási
alkalmazottként dolgozott Cadaquésben a festő barátainál.
Egy tanút is talált, aki a bíróság előtt igazolta a szerelmi viszonyt.
Pilar Abel azt szeretné elérni, hogy a bíróság mondja ki:
ő Salvador Dalí lánya, és ha ez bebizonyosodik, jelentős értékű örökségre tarthat igényt. (MTI)

Ország – világ
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Orbán Viktor Kelemen Hunorral
egyeztetett

Az erdélyi magyar közösség aktuális problémáiról, kihívásairól tárgyalt egymással Orbán Viktor miniszterelnök és Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke hétfő
délelőtt az Országházban. A megbeszélés fő témája
az asszimiláció megállítása, valamint a magyar identitás megőrzése volt. Orbán Viktor és Kelemen Hunor
áttekintette a romániai magyarság életét segítő, a
magyarországi támogatási rendszerekből finanszírozható projekteket a gazdaság, az oktatás, a kultúra
és a sport területén – ismertette a miniszterelnöki sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. (MTI)

Kétmilliárd eurós kár

A külföldi hitelek költségeinek növekedése, az importok drágulása és az uniós alapok lehívásának késlekedése kétmilliárd eurónál is többre növeli a politikai
válság által az üzleti életben okozott kárt – derül ki a
Kis- és Közepes Vállalkozások Országos Tanácsának hétfői becsléséből. A vállalkozói szervezet szerint
kilenc, a kkv-k fejlesztését célzó intézkedés, aminek
az első és a második negyedévben kellett volna megvalósulnia, késett vagy még megszerkesztésre sem
került. „Nem lehet rendeleteket elfogadni, amíg az új
kabinet tagjai le nem teszik hivatali esküjüket” – írja
a szervezet. (Mediafax)

Módosult a nyugdíjtörvény

Kihirdette Klaus Johannis az egységes nyugdíjrendszert szabályozó, 2010/263-as törvényt módosító
jogszabályt, amelynek értelmében azok a személyek,
akik legalább 30 évet éltek a réz-, ólom-, kén-, kadmium-, arzén-, cink-, mangán-, fluor-, klór-, fémpor-,
kohókoksz-, ammóniatartalmú ásványok kitermelése
és feldolgozása miatt szennyezett településeken –
Nagybányán, Kiskapuson, Zalatnán, Marosvásárhelyen, Slatinán, Turnu Măgurelén vagy Râmnicu Vâlceán –, illetve ezek 8 kilométeres körzetében, az
átlagos nyugdíjkorhatár előtt két évvel kérhetik nyugdíjazásukat. A képviselőház május 23-án fogadta el
döntő fórumként az erre vonatkozó módosítást.
(Agerpres)

Civil szervezetek állásfoglalása

Tíz civil szervezet felelősségteljes viselkedésre szólította fel hétfőn a politikusokat és a médiát, arra kérte
őket, ne keltsenek feszültséget a romániai etnikumok
között. Az állásfoglalás azt követően jelent meg, hogy
a múlt héten a koalíció és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) között tárgyalások zajlottak a nemzeti kisebbségek jogainak bővítéséről
cserében azért, hogy az RMDSZ támogassa a Grindeanu-kormány megbuktatását. A tíz aláíró között
van két romániai magyar civil szervezet, de megtalálhatók olyan ismert román szervezetek is, mint az
Active Watch, a Romániai Tudományos Társaság
(SAR), a Közpolitikai Intézet (IPP) és a Pro Európa
Liga. Az aláírók azt kérték az Országos Audiovizuális
Tanácstól és az Országos Diszkriminációellenes Tanácstól, hogy a hatályos törvények alapján hivatalból
járjanak el a túlkapások ellen. (MTI)

Ez is aktuális

(Folytatás az 1. oldalról)
Az RMDSZ-képviselők törvénytervezetben szorgalmazzák a családon belüli erőszak visszaszorítását, illetve azt, hogy az azonnali távoltartási rendelet, a
rendőrség azonnali közbelépése és az erőszakot elkövető személy büntethetősége sokkal könnyebb legyen. A
szenátus nemrég fogadta el a nők elleni erőszak és a
családon belüli erőszak megelőzésére és felszámolására
vonatkozó Isztambuli Egyezmény romániai ratifikálására vonatkozó törvénytervezetet. Tehát nem is az a
gond, hogy nincsenek jogszabályok. Inkább az, hogy
nem tartják be őket.
Az sem mellékes, hogy a sok egyéb büntetés mellett a
családon belüli erőszak miatt is kártérítést kell fizetnie
Romániának. Példának okáért közel tízezer eurós kártérítés kifizetésére kötelezte májusban Romániát az Emberi Jogok Európai Bírósága egy Hunyad megyei nő
ügyében, mivel a hazai hatóságok nem hozták meg a
szükséges intézkedéseket, miután jelentette, hogy a férje
több esetben is erőszakosan viselkedett vele, és sorozatosan fenyegette. A kormány – jellemző a román hatóságok hozzáállására – fellebbezett a döntés ellen,
amelyet alaptalannak, az összeget pedig túlzottnak minősítette.
Emlékeztetünk, hogy Románia csatlakozott az Európai Tanács konvenciójához, amely értelmében az országnak korábban a jogszabályokban nem szereplő
bűncselekményi formákat kell megfogalmaznia, és sürgetnie az összes illetékes állami szerv és szolgálat bevonását annak érdekében, hogy a nők elleni és a
családon belüli erőszak ellen összehangolt módon lépjenek fel.
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Lezajlott a román írásbeli

Nehezebbre számítottak

A román nyelvből és irodalomból zajlott megmérettetéssel tegnap megkezdődött
az érettségi diákpróbálóbb
része, az írásbeli vizsgák sorozata.

Nagy Székely Ildikó

Maros megyében 3282 fiatal
iratkozott be a vizsgára, amelyen
végül 3171-en vettek részt. Csalási
kísérlet miatt senkit nem kellett kizárni – nyilatkozta Illés Ildikó megyei főtanfelügyelő-helyettes.

Mind a humán, mind a reál szakos diákoknak a korábbi évekhez
hasonlóan egy hármas tételsorral
kellett megbirkózniuk. Az első feladatcsoport kérdései egy ismeretlen lírai szöveghez – a humán
szakosoknál Ion Voinea, a reálosoknál Adrian Maniu egyik verséhez – kapcsolódtak. Második
tételként a humán szakosoknak a
filmes nevelés mint iskolán kívüli
tevékenység hasznáról, a reálosoknak a projektkészítő csapatmunkában
való
kommunikáció
fontosságáról kellett egy 150–300

szóból álló érvelő szöveget írni.
Végül a humánosok a Moromeţii
című regény két hősének viszonyát
jellemezték, reál szakon Ioan Slavici vagy Liviu Rebreanu egyik
művéből kellett egy szereplő sajátosságait kiemelni.
A Bolyai líceum előtti parkban
nem sokkal déli 12 óra előtt ünneplőbe öltözött, Bocskai-nyakkendős
fiatalok vitatták meg társaikkal és
szüleikkel az elmúlt órák izgalmát.
– A szavakat nem számoltam
meg – jegyezte meg az egyik érettségiző a meghatározott terjedelmű
fogalmazásra utalva.
Érdeklődésünkre valamennyi
diák úgy ítélte meg, hogy a vizsga
könnyebb volt, mint amire számítottak. A társadalomtudomány – intenzív angol szakot végzett fiatalok
szerint a második tétel okozta a
legtöbb fejtörést, az első feladatsor
viszont nagyon könnyű volt.
– Nem volt vészes – foglalta
össze a lényeget egy matematika –
intenzív informatika szakot végzett
diák is, aki szintén a fogalmazást
találta keményebb diónak.
A megkérdezettek többsége ettől
a vizsgától tartott a leginkább, de
olyan diákkal is beszélgettünk, aki
a ma zajló anyanyelvi vizsgát érzi
a legnagyobb kihívásnak.

Kisérettségi – ideiglenes eredmények
Fotó: Vajda György

A nyolcadik osztályt végzett
kisérettségizők tegnap délben szerezhettek tudomást
vizsgajegyeikről. A Maros
megyei eredményekről Pui
Adina Roze megyei főtanfelügyelő-helyettes tájékoztatott.

– A fellebbezések előtti ideiglenes eredmények szerint Maros megyében a vizsgázók 75,79
százaléka kapott átmenő jegyet. 13
diák érdemelte ki a maximális osztályzatot, közülük 11-en marosvásárhelyi tanintézetekbe jártak,
egy-egy diák Szászrégenben, Ma-

rosludason, illetve Libánfalván végezte az általános iskolát. Román
nyelv és irodalomból a diákok
82,30 százaléka, matematikából
60,73 százaléka kapott ötösnél nagyobb osztályzatot. A legjobban az
anyanyelvvizsgán teljesítettek a diákok, magyarból 91,60, németből
100 százalékos volt az átmenési
arány – nyilatkozta a megyei főtanfelügyelő-helyettes.
Az országos képességmérőn
elért eredmény a középiskolai felvételi jegy 80 százalékát teszi ki, a
további 20 százalékot az 5–8. osz-

Hargita megyébe került a fődíj

tályban szerzett tanulmányi átlag
jelenti.
A vizsgajegyeikkel elégedetlen
diákok tegnap este 8 óráig nyújthatták be fellebbezéseiket. A dolgozatok újrajavítását követően a
végső vizsgajegyeket június 30-án,
pénteken függesztik ki. Ezt követően július 3–6. között töltik ki a
középiskolai osztályt választó diákok az űrlapokat. A „kínálat” azonban továbbra sem egyértelmű,
megyénkben ugyanis még mindig
tisztázatlan a jövő évi iskolahálózat
helyzete. (nszi)

Ötödször vágtattak a lovak Marosszéken

A hét végén ötödik alkalommal rendezték meg a Marosszéki Lófuttatást, Erdőszentgyörgy harmadik alkalommal
lett ennek házigazdája, miután 2015-ben átvette ezt a
szerepet Székelyvéckétől. A
kánikula és az azt megelőző
esős idő ellenére sikeres hétvégén vannak túl a szervezők
és résztvevők, lovasok, lovak
és a lovas sportokat, hagyományokat kedvelők.

Gligor Róbert László

A rendezvény pénteken este kezdődött a helyi kultúrotthonban, ahol
telt ház előtt lépett fel egy világturné keretében a Szentegyházi
Gyermekfilharmónia. Az előző
napok esős időjárása ellenére szombaton gyönyörű, de kánikulai idő és
némi sár fogadta a versenyzőket és
látogatókat a Padnak nevezett határrészen, de ettől eltekintve színes és
gazdag két nap várt mindenkire. Az
eseményt a kisváros önkormányzata és a Marosszéki Lófuttatás
Egyesület szervezte, de Jankovics
Ferenc hathatós szakmai segítségére is számíthattak. A házigazdák
szerint mára a Marossszéki Lófuttatás meghatározó szerepet tölt be
az erdélyi lovas események sorában.
Tanulni a lovas múltból,
tisztelni a hagyományokat
Csibi Attila Zoltán polgármester
megnyitóbeszédében úgy értékelte,
hogy az évről évre erősődő rendezvény nemcsak a településről, hanem
Marosszékről, Székelyföldről, Erdélyről is szól, és az anyaországból

és Európa más részeiről is érkeztek
vendégek. „Kötelességünk ápolni
azokat a hagyományokat, amelyek
múltunkat jellemzik és jövőnket
fogják generálni” – fogalmazott az
elöljáró, aki szerint már fél siker, ha
a gyermekek is ott vannak a rendezvényen, megtanulják, hogy „mit is
jelent a ló, a lovas, a hagyományőrző huszár, mit jelentenek a
hortobágyi csikósok”. Kiemelte a
Maros Megyei Tanács jelentős
anyagi hozzájárulását is, amely nélkül nem lehetne ilyen szintre emelni
egy lovas rendezvényt. A maga
során a megyei intézmény elnöke
hozzátette: mindig partnerei lesznek
azoknak a kezdeményezéseknek,
amelyek hagyományaink őrzését
célozzák, így a lovas sportoknak is.
Péter Ferenc úgy véli: egy ilyen
rendezvény nagyon jó alkalom arra,
hogy családias hangulatban töltsük
el a hét végét, és tanuljunk a lovak-

ról és lovas sportokról. Kollégája, a
Hargita Megyei Tanács elnöke kifejtette: az elmúlt napok politikai
eseményei megmutatták: a magyar
ember csak a magyarra számíthat –
és persze a lovára is, amely évezredek óta hűséges társa. Borboly
Csaba azt kérte, hogy az önkormányzatok próbálják felkarolni a
lovas rendezvényeket, „adjunk
esélyt a lovasoknak”, hogy érezzék
jól magukat itthon, mert „a lovasság
nélkül magyarságunk is szegényebb
volna”. Dr. Kelemen Atilla azzal
zárta a felszólalásokat, hogy több
évezredes múltunk nem feltétlenül
tett minket lovassá: ezt meg kell tanulni, de ez csak kellő alázattal lehetséges.
Lovas programok és nem csak
A szombati rendezvények sorát a
háromszéki Székely Virtus hagyományőrző huszáregyesület nyitotta
meg, amely huszárkarusszelt, tűzön

Huszár, csikós és hagyományőrző csapatok bemutatói színesítették a programot
Fotó: Gligor Róbert László

Kigyulladt egy hidrogénvezeték a kombinátban

Áldozatok nincsenek

Fél óra alatt sikerült eloltani
vasárnap délelőtt az Azomureş vegyipari kombinátban
keletkezett tüzet, amelynek
szerencsére nincs emberáldozata. Egy hidrogénszállító vezeték szigetelése gyulladt ki
az ammónia III. részlegen. Az
esemény kiváltó okait elemző
bizottság összeült az eset kivizsgálására.

Szer Pálosy Piroska
Megkeresésünkre Ovidiu Maior
szóvivő elmondta, hogy vasárnap a
délelőtti órákban a vegyipari kombinát platformján működő egyik berendezés
megállítása
közben
keletkezett a tűz. A berendezést kezelő szakemberek azonnal csökkentették a vezetékben a nyomást,
ennek köszönhetően mire megérkeztek a megyei vészhelyzeti felügyelőség tűzoltóautói, az ipari
egység tűzoltóalakulatának munkatársai eloltották a lángokat. Amint a
szóvivő kifejtette, egy hidrogénszállító vezeték repedt meg, amelynek a
szigetelése kigyulladt, a tűz körülbelül 20 méteres magasságban ütött

való átugratást és forradalmi csatajelenetet mutatott be, majd a szovátai Farkasnyom barantacsapat
bemutatóját élvezhette a közönség.
Ezt követően a középdöntőbe való
bejutásért futották meg a távot a lovasok, s amíg a bíráknak sikerült
döntést hozniuk, addig a hajdúszoboszlói Lovasbetyár hagyományőrző egyesület tartott hortobágyi
csikós bemutatót, sok érdeklődő láthatott élőben lófektetést, kutyaülést,
ostorhasználatot, poharas vágtát,
kendőlopást és állólovaglást. Késő
délután a középfutamba bejutott
versenyzők álltak rajthoz, közülük
négyen jutottak tovább, ők vasárnap
küzdhettek meg a fődíjért. A szombati programokat az Atilla Fiai Társulat koncertje zárta, ők közismert
rockopera-részleteket adtak elő.
Vasárnap sem volt unalmasabb a
program, a szervezők nem mindennapi kínálattal álltak elő: a Marosszéki Íjászok bemutatóját követően
ismét a hortobágyi csikósok mutatkoztak be, s az Erdélyi Lovaskaszkadőrök produkciója is lenyűgözte
a közönséget. Győrffy-Villám András solymászként érkezett az eseményre, madaraival és azok
tudásával ejtette ámulatba az érdeklődőket. A lovas bemutatók között
népdalok csendültek fel a szovátai
Mezőhavas előadásában, majd a
délután Pászka Lehel lovasíjász-bemutatóján tapsolhatott a nézősereg.
A döntő futamok
A vasárnap délutáni döntő futamokban elsőként a Marosszéki Lófuttatás legjobbjai álltak rajthoz, ezt
követte a huszárfutam, végül pdig
az angol telivérek. Ez utóbbi versenyszámot nagy érdeklődés követte, hiszen a szervezők is
kimagasló eredményként értékelték
azt, hogy ezek a híres lovak közel
hatvan év után Erdélyben ismét Erdőszentgyörgyön futhattak. A szo-

ki. A Promenada Mall kinyitásának
engedélyezését és a környéken található benzinkutak bezárását fontolgatták, de, mint kiderült, nem volt rá
szükség, mert megoldódott a probléma. Jelenleg belső krízisbizottság
vizsgálja a tűz kiváltó okát.
A Maros megyei Horea Vészhelyzeti Felügyelőség szóvivője,
Virag Cristian százados megkeresésünkre tegnap tájékoztatott, hogy
vasárnap délelőtt 9.29 órakor érkezett a riasztás a diszpécserszolgálathoz. Három víz- és poroltós
tűzoltóautóval, valamint vegyi anyagok oltásánál alkalmazott CBNR típusú speciális tűzoltóautóval siettek
a helyszínre. A katasztrófavédelmi
felügyelet 28 altisztjét és öt tisztjét
mozgósították, az oltási folyamatot
Dorin Oltean ezredes irányította. A
Horea Vészhelyzeti Felügyelőség
vezetője szerint körülbelül négy
négyzetméteren égett le a hidrogénszállító vezeték szigetelőrétege. Az
anyagi kár felmérése folyamatban
van, emberáldozat nincs, a kombinát
tevékenysége pedig a megszokott
ütemben zajlik – hangsúlyozta a
vegyipari egység szóvivője.

Fotó: Azomureş

ros verseny végén a 10 ezer lejes fődíjat az illyefalvi Domokos Magor
vihette haza, aki mindvégig az
utolsó helyen futott, majd a cél előtt
néhány méterrel megelőzte társait.
A második helyezett nyújtodi Tóth
Szabolcs egy nyerget, a sepsiszentgyörgyi Bagoly Szabolcs egy kantárt vehetett át. Az ünnepélyes
díjátadás a hétvégi programok fénypontjának számított. Az idei Marosszéki Lófuttatás győztese a
gyergyószárhegyi Fazakas Géza
lett (5.000 lej), a dobogó második
fokára a csíkdelnei Andrei Augustin
állhatott (3.500 lej), a harmadik helyezett a csíkszépvízi Orbán István
lett (2.500 lej). A huszárfutam első
díjazottja a zetelaki Jakab Gábor
(1.500 lej), második a csíkdelnei
Kovács Attila (800 lej), a harmadik
a mezőpaniti Borbély Tamás (500
lej) lett. A szervezők minden benevező lovast Győrffy-Villám András
egy-egy lovaskönyvével ajándékoztak meg. A rendezvény vasárnap
este az Ismerős Arcok koncertjével
ért véget hatalmas közönség előtt.
Meg kell szüntetni a széthúzást
Hétfői közleményében Csibi Attila Zoltán erdőszentgyörgyi polgármester, házigazda úgy nyilatkozott,
hogy az eddigiek közül a hétvégi
volt a legsikeresebb marosszéki
megmérettetés, a „hatalmas ellenszél ellenére” sikerült legyőzni az
akadályokat és többezres tömegeket
vonzó rendezvényt szervezni. Az
utóbbi napokban a lovas berkekben
kialakult, a vágták minősítése körüli
vitákra utalva Csibi kijelentette: „A
jövőre nézve feltétlenül meg kell
szüntetni a különböző lovas események közötti széthúzást, fenyegetéseket és zsarolásokat. Azt hiszem,
hogy minden lovas esemény szervezőjének a ló és a lovas kellene
fontos legyen”.
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Életműdíjat kapott Szélyes Ferenc színművész

Noha a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház idén nem vett
részt a 29. alkalommal megszervezett Magyar Színházak
Kisvárdai Fesztiválján, a vásárhelyi siker idén sem maradt el. Igaz, a díj ezúttal
egyéni: Szélyes Ferenc színművészt, a Tompa Miklós Társulat
nyugalmazott
tagját
életműdíjjal tüntették ki az
idei szemlén, amelynek az
Emberi Erőforrások Minisztériuma által felajánlott fődíját
ez évben a sepsiszentgyörgyi
Tamási Áron Színház társulatának Liliom című előadása
kapta.

Kaáli Nagy Botond

Életműdíjjal jutalmazták Szélyes
Ferenc mellett Giricz Attila színművészt, az Újvidéki Színház tagját, a
legjobb női és férfi főszereplő díját
Vasvári Emese és Fabó Tibor, a Komáromi Jókai Színház színművészei kapták. A legjobb női
mellékszereplő Benedek Ágnes, a
sepsiszentgyörgyi Tamási Áron
Színház társulatának tagja, míg a
legjobb férfi mellékszereplő Benkő
Géza, a Komáromi Jókai Színház
tagja lett.
A legígéretesebb tehetségnek
járó elismerést Vass Zsuzsanna, a
sepsiszentgyörgyi teátrum tagja
kapta, a zsűri különdíjával pedig a
Tündéri című előadást jutalmazták,
amelyet az Aradi Kamaraszínház, a
Békéscsabai Jókai Színház és a
Maszk Egyesület közösen állított
színpadra. Az előadások zeneiségéért járó díjat a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház Kapitalizmus és
a temesvári Csiky Gergely Állami
Magyar Színház Magyar című előadásaiért ítélték oda, a jelmezekért
adható elismerést pedig Kiss Zsuzsanna kapta a Liliom című előadásért. A pályakezdő rendezői díjat
Nagy Botond vehette át az Anyegin

című előadásért, a város polgármesterének díját Lőrinc Tímea, a Zentai
Magyar Kamaraszínház színművésze, a közönségdíjat pedig a Beregszászi Kárpátaljai Megyei Magyar
Drámai Színház előadása, Örkény
István Tóték című darabja kapta. A
kisvárdai teátrumi seregszemlén
huszonöt társulat előadásait tekinthette meg a közönség – áll a szervezők közleményében.
Szélyes Ferenc színművészről
volt tanári és munkatársi minőségében dr. Kovács Levente rendező,
professzor, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem nyugalmazott tanára írt laudációt, amelyet az
alábbiakban olvashatnak.
„Szélyes Ferenc, született Marosvásárhelyen, 1953. május 13-án.
Elemi iskolai, gimnáziumi és felsőfokú tanulmányait Marosvásárhelyen végezte. A Szentgyörgyi István
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Színművészeti Intézetben szerzett
színészdiplomát 1976-ban. Vizsgaszerepeiben (Brecht: Egy fő az egy
fő, D. R. Popescu: Szomorú angyalok, Hubay-Vas-Ránky: Egy szerelem három éjszakája című
darabokban) szerzett elismerést a
közönség körében, és felkeltette a
szakma figyelmét.
Színészi pályájának első állomása a Szatmárnémeti Északi Színház, ahol évről évre egyre
fontosabb és változatosabb szerepek sikeres megoldása révén 25 év
alatt a társulat egyik vezető színészévé vált. Rengeteg különböző jellegű szerepben láthatta a közönség
(pl. Nagelschmidtként Sütő Lócsiszárjában, volt Oszip Csehov Platonovjában, játszott az emlékezetes
Shakespeare-műben, a Viharban, a
Hippolyt a lakájban és sok más szerepben aratott sikert).

Az 1990-es fordulatot követően
hazatért szülővárosába. A Nemzeti
Színház Tompa Miklós Társulatának tagjaként tovább ívelt felfelé
művészi pályája. Újabb jelentős
szerepekben értékelte művészetét a
közönség: Székely János, Sütő András, Goldoni, Birinszkij, Bánffy
Miklós, Vaszary János, Molière és
mások műveiben. Évekig színészmesterséget tanított abban az intézetben, ahol a diplomáját szerezte.
Alapító tagként hosszú ideig közreműködött a Nagy István által vezetett
Gruppenhecc
kabarétársulatban, melynek révén ismertté
vált Európa több országában is.
Hatvanadik születésnapját a nagyváradi Szigligeti Társulat vendégeként eljátszott, A nagy Romulus
című Dürrenmatt-előadás címszerepében ünnepelte a szakma.
Nyugdíjazását követően a Marosvásárhelyen alakult Spektrum elnevezésű magánszínházban lépett
fel Harold Pinter és Molière műveiben, majd a soproni színház és a
budapesti Nemzeti Színház kérte fel
közreműködésre. Alapítóként és
igazgatóként közel 15 éve működik
Mikházán a Csűrszínház néven általa létesített (az „erdélyi Kapolcs”-ként is emlegetett) nyári
játszóhely, egyre változatosabb
színházi, folklór- és irodalmi műsorokkal Erdély egyetlen intézményes
nyári színházaként.
A gazdag életmű száraz adatai
mögött egy igen konok művész arculata rejlik. Konok és rendíthetetlen a színházban, a nemzetiségi
tudat és méltóság otthonról hozott
hittel végzett ápolásában, a színpadi tartás, hivatás és etika kérlelhetetlen elkötelezettjeként példás és
iránymutató tagja volt minden társulatnak, ahol megfordult. Drámai
szerepeiben szenvedélyes és hiteles,
komikusként fergeteges és visszafogott, karakterszerepeiben a sajátos
jegyek következetes betartása jellemzi munkáját. A személyes temperamentum és az előadás ritmusa
sajátos összhangban vannak jelen
színpadi alakításaiban. Civil konok-

Hangoló karaván a közelgő Csíkszeredai Régizene Fesztiválra

Négy székelyföldi helyszínt átfogó karavánon szolgáltatott élő
muzsikát a hét végén a Codex régizene-együttes. A Csíkszeredában, Tusnádfürdőn, Sepsiszentgyörgyön és Brassóban tartott eseménysorozat a július 8–16-án
zajló, 37. régizene-fesztivált népszerűsítette, Hargita Megye Tanácsa erre hivatott projektje
keretében.
Interaktív, zenei figyelemfelkeltő koncertsorozattal hangolta,
invitálta öt helyszínen Csíkszeredába a közönséget a Codex régizene-együttes. A villámkoncertkaraván ugyanis a július 8-án rajtoló, idén rendkívüli módon tíznaposra szervezett 37. Csíkszeredai
Régizene-fesztivál előhírnökeként
a közterekre, a járókelők közé vitte
ki a régi korok könnyűzenéjeként
játszott dalokat, és mintegy félórás
koncerten villantottak fel a ránk

maradt hangulatból. A tapasztalat
azt mutatja, a közönség nem csupán megáll vagy tapsol, és szinte
mindenki rögzíti is a produkciót,
de nagyon sokan kérdéseket is
megfogalmaznak – magyarázta
Filip Ignác együttesvezető.
Mint elmondta, A régizene-fesztivál népszerűsítése elnevezésű,
Hargita Megye Tanácsa projektjén
mind a mostani, mind az előző évi
karavánon azzal szembesültek,
hogy a közönség meglepetten fogadja, hogy a több mint tucat
neves együttest felvonultató fesztiválon a belépés ingyenes.
Ugyanakkor élénken érdeklődnek
a fellépők iránt, ezért az idén is
osztottak magyar és román nyelvű
szórólapokat. A karaván idén is
Csíkszeredában rajtolt, majd Tusnádfürdő, Sepsiszentgyörgy és
Brassó forgalmas pontjain vették
elő historikus hangszereiket. Filip

Ignác, aki a fesztivál művészeti
vezetője is, jelezte: a fesztivál idén
a reformáció 500. évfordulóját helyezi középpontba, ezért hangolónak is erdélyi régi zenét, főleg a
Kájoni-kódexből való táncokat
játsztak. Ezenkívül francia és olasz
reneszánsz tánczenét készítettek
elő a hallgatóságnak. A dalok között az együttes vezetője beszél a
leendő fesztiválkoncertekről is,
amelyek részletes programja a
www.regizene.ro fesztiválhonlapon három nyelven elérhető.
A Codex 1996 őszén a brassói
Transilvania Tudományegyetem
zene tagozatának tanáraiból és diákjaiból alakult, céljuk a barokk és
reneszánsz zene korhű és életszerű
előadása historikus hangszerek segítségével. Az együttes tagjaival –
Adorján Csaba, Filip Ignác, Kovács Éva, Kovács László, Lázár

Zsombor, Szabó Éva, Szőgyör
Árpád – a fesztiválon is találkozhat majd a közönség, neves meghívott énekművészek társaságában.
Amint az a karaván helyszínein
is elhangzott: a reformáció jubileuma mellett az idei fesztivál Kájoni János halálának 330.
évfordulójáról is megemlékezik,
aki ferences szerzetesként hunyt el
Gyergyószárhegyen. A kilencnapos fesztiválon Monteverdi- és
Telemann-évfordulókat is köszöntenek a külföldi fellépők, valamint
a Romániában unikum Régizenei
Nyári Egyetem X. kiadását is
megünnepli a szervező Hargita
Megyei Kulturális Központ, résztvevőkkel, partnerekkel és támogatókkal együtt.
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sága, hite a tisztességben és az emberi méltóságban fényesen megmutatkozott a kommunista pártból való
kilépés bátor és hatásos gesztusában a Ceauşescu-diktatúra tombolásának teljében. A nemzetiségi
kultúrát ápoló csűrszínházi mozgalomban saját anyagi tartalékait is
önzetlenül bevetve tartotta a színvonalat, megteremtve a folyamatos
működés és tökéletesedés feltételeit.
Művészi termésben gazdag életműve, emberi tulajdonságai és
konok elkötelezettsége alapján teljes mértékben jogosult a magas kitüntetésre.”
A díjazott művésznek mi is gratuláltunk, és arról kérdeztük, hogyan érzi magát immár életműdíjasként.
– Nagy meglepetésként ért, amikor megtudtam, hogy engem szándékoznak kitüntetni. Főként azért,
mert általában az anyaszínház
szokta a díjra felterjeszteni a művészeit, és én mint nyugdíjas úgy
érzem, hogy már kikerültem az erdélyi színházi körforgásból. Amikor
felhívtak, nem is akartam elhinni,
főként, hogy a javaslat a határon
túlról érkezett. De a meglepetés
mellett nagy örömöt és nagy megtiszteltetést is jelent számomra a díj.
Kovács Levente laudációja pedig
annyira szép, hogy remélem, a nekrológomat is ő írja majd. De annyira
azért nem sietek, és ezúttal, a reklámlehetőséget kihasználva, szeretettel hívok mindenkit a mikházi
Csűrszínházban sorra kerülő további nyári programokra. Itt jegyezném meg, hogy a soproni Petőfi
Sándor Színházhoz szerződtem, és
a soproni társulattal és Ács József
rendezővel július 3-án kezdjük Michael Ende Pokoli puncs-pancs
című zenés mesejátékának próbáit.
A premierre (és az egyetlen erdélyi
előadásra) július 22-én, szombaton
délelőtt 11 órakor kerül sor – erre is
szeretettel várjuk a közönséget –
nyilatkozta Szélyes Ferenc színművész.

Hegedűs Sándoremlékszobaavatás
A Magyarzsákodi Unitárius Egy-

házközség és a Hegedűs Sándor Emlékbizottság július 2-án Hegedűs
Sándor-emlékszobát, -emlékparkot és
-kopjafát avat.
Az ünnepség programja: 11 órától
istentisztelet. A szószéki szolgálatot
Bálint Benczédi Ferenc püspök végzi.
Balázs Sándor unitárius lelkész köszöntője. Ünnepi műsor a templomban: Kilyén Ilka színművész; Szent
László-legendák a marosvásárhelyi
unitárius egyházközségek diákjai előadásában; Óh, én édes jó Istenem
című régi himnusz a székelyvéckei
női kórus előadásában; a vendégek
köszöntője. Versek a homoródkarácsonyfalvi Béla Gábos Albert előadásában. Záróének.
A templomi ünnepség után: dr. PálAntal Sándor akadémikus: Hegedűs
Sándor kora. Kovács László: Hegedűs
Sándor öröksége. Millisits Máté Hegedűs Sándor, a százkezű politikus
című könyve bemutatása. Emlékszoba-, kopjafa- és emlékpark-avatás:
nt. Biró István esperes. Himnuszok.
Az ünnepség szeretetvendégséggel
zárul a kultúrotthonban. 19 órától a
kultúrotthonban és az iskolában megnézhető Millisits Máténak az 500 éves
reformációval kapcsolatos, valamint
Novák József designer címerkiállítása. A Tavaszi Kikerics tánccsoport
(magyarzsákodi és székelyvéckei fiatalok), valamint Gyepesi László és
Sorbán Enikő népdalénekes szórakoztatják a közönséget.
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Készül a csatonahálózat

Indokolt a SMURD létrehozása

Szerkeszti: Mózes Edith

A megyei stratégia felülírja a helyit

A legutóbbi beszélgetésünket, amikor a pályázatokról
esett szó, a csatornahálózatnál hagytuk abba, mi a jelenlegi helyzet? – tettük fel a
kérdést Sagyebó Istvánnak, Balavásár község polgármesterének.

– Örvendetes, hogy közbeszerzés alatt áll a tervezés, erre hat hónapunk, illetve most már csak négy
hónapunk van, így még határidőre
le tudjuk adni. A pályázat sikeres,
szeptemberig a műszaki tervet is
be kell nyújtanunk Gyulafehérvárra.
– A múltkor arról is beszéltünk,
hogy az Aquaservvel problémájuk volt. Megoldódott azóta?
– Sajnos még mindig nem tiszta,
hogy mikor készül el a vízhálózat,
amely a megyei vízgazdálkodási
tervbe van belefoglalva. Emiatt mi
nem intézkedhetünk az ügyben,
nem pályázhatunk, mert nem kapunk az Aquaservtől erre engedélyt, holott erre ezelőtt négy-öt
évvel megvolt az Aquaservtől is a
láttamozás. Ugyanis módosult a
megyei stratégia, és mi az elkövetkező vízhálózati beruházásba vagyunk belefoglalva.
– Ami mit jelent?
– Számomra nem sokat. 2020-ig

meg kellene valósulnia, de tudtommal még az előtanulmány sincs elfogadva,
a
kivitelezési
szerződésről így még szó sem
lehet. Meg van kötve a kezünk,
mindegy, hogy kilépünk vagy maradunk az Aquainvest egyesületnél,
a megyei stratégia mindenképpen
felülírja a helyi stratégiát. Nem is
lenne gond, mert normális körülmények között regionális szinten
kellene ezekről gondolkozni, de
lépni is kellene. Aki időben meglépte – a ‘90-es évek közepétől lehetőség volt pályázni víz- és
csatornahálózatra kormányprogramokból és a környezetvédelmi

alapból –, annak már elkészült az
ivóvíz- és csatornahálózata. Azoktól mi lemaradtunk, holott sok esetben jóval kisebb településekről van
szó.
Visszatérve a csatornahálózatra,
letettük a pályázatot Kendnek is,
amely a község legnagyobb települése. Nagyon komoly pályázatnak
tűnik, és valószínű, jó pontozást ér el.
– A többi falu?
– A többi falunak elő van készítve, mihelyt lehetőség nyílik,
szintén pályázunk.
– Legutóbb arról is beszéltünk,
hogy az ülepítőállomást úgy helyezik el, hogy a község összes
települését kiszolgálhassa. Elkészült?
– A kivitelezés alatt levő pályázatba van belefoglalva, így már
kétség nem fér hozzá, megvalósul.
A pályázatot elbírálták, sikeres,
most már minden rajtunk múlik.
Ez a pályázat 1 millió 800 ezer
euró értékű, amiből 800 ezer euró
az önrész. Tetemes összeg, de
benne van a héa is, amelyet visszakapunk. Mi abban is bízunk, hogy
mint minden közbeszerzésnél, ez a
felső érték, és még csökken, de
300-400 ezer eurót mindenképpen
számíthatunk önrészre – magyarázta a községvezető.

Szeptemberben indul a napközi

Tavaly szeptember óta teljesen új épületben
működik a kendi óvoda. Elkészült a kerítés és az
udvart is rendezték. A gyermekek kellemes környezetben tanulnak, játszanak Nagy Edit óvónő
felügyelete alatt. Már a tavaly felmerült az igény
egy napközi otthonra is.
Erről kérdeztük a polgármestert, aki jó hírként
közölte, hogy már a beiskolázási tervbe is sikerült belefoglalni a hosszabbított programú óvodát. Csupán a személyzettel vannak egy kissé
gondban, de szeptembertől indulhat a napközi.
„A működési engedély megvan, nekünk már
csak a működési feltételeket kell megteremtenünk, mert pluszszemélyzetet nem hagytak jóvá.
Megoldást kell találnunk, hogy lefedjük a pluszórákat, 12-től négy óráig, fél ötig. Az étkeztetésre közbeszerzést írunk ki. Merem remélni, ez
is megoldódik.”

Sikeres tanévet zártak, de sok a hiányzás

Balavásáron éppen a tanévzáró ünnepségre érkeztünk,
amely a kultúrotthonban zajlott. Kihasználtuk az alkalmat, hogy elbeszélgessünk
Vajda József Attila iskolaigazgatóval.

„Sikeres tanévet zártunk, évről
évre jobbak az eredmények, talán
azért is, mert rengeteg verseny van
és újabb és újabb versenyeket szervezünk, úgyhogy lehetőségük van a
gyerekeknek a szereplésre, tanulásra” – mondta az igazgató.

A községben hat településéről
666 gyermek jár iskolába. Elemi iskola, I-IV. osztályos iskola van Egrestőn,
Szentdemeteren
és
Fületelkén, V-VIII. osztályos iskola
működik Szénaverősön, Kenden és
a községközpontban, Balavásáron,
itt van a központi iskola. A sikerek
mellett gondokkal is küszködnek,
az igazgatót a foghíjas jelenlét, a
hiányzások bántják. Mint mondta,
„vállaljuk és tudjuk, hogy a megyében egyik olyan iskola vagyunk, ahol a legtöbb a hiányzás.

Ez ellen próbálunk tenni” – jelentette ki.
– Mit tudnak konkrétan tenni?
– Sajnos az a helyzet, hogy a létező törvények, jó román módra,
nem egyértelműek. A törvény szerint 1.000 lejig büntethető az a
szülő, aki nem küldi a gyerekét iskolába. De arról nem szól a szabályzó, hogy ennek ki a felelőse, ki
hajtja be. A felelősséget az önkormányzatra hárítják, de tulajdonképpen nincs egy világos, pontos
módszertan.
Másfelől nem ez a megoldás. Jórészt roma vagy szociálisan hátrányos helyzetű családok gyerekeiről
van szó, akik gumipapucsban járnak, nincs megfelelő ruhájuk, örülünk, ha egyáltalán bejönnek az
iskolába. Ezekkel a gyerekekkel
próbálunk eredményeket elérni.
Persze túl ezen, vannak ügyes, jó
diákjaink, de a községben a gyerekek egyharmada az előbbi kategóriához tartozik.
– Ezek szerint kedvcsinálónak
szánták azokat az okleveleket,
amelyeket azért osztottak ki egyes
gyerekeknek, mert befejezték a
tanévet?

„Van ott egy raktárhelyiség, ami
még használható, és egy betonozott
platform, ami kis felújítást igényel,
illetve egy emeletes épület, ami
ugyan nem egy építészeti remekmű, de ott szeretnénk mielőbb
elkezdeni a rohammentő-szolgálat
(SMURD) helyiségeinek a kiépítését. Ezt az épületrészt kibővítenénk,
átalakítanánk, reményeink szerint
még az idén sikerül megvalósítani”
– mondta.
A működés tekintetében elmondta, elvi egyezség van a környező községekkel, hogy egy
egyesületet hoznak létre. Sagyebó
szeretné az RMDSZ-es képviselőknek javasolni, hogy törvénymódosítást nyújtsanak be arra, hogy a

SMURD-ot vagy a belügyminisztériumhoz, vagy az egészségügyi minisztériumhoz integrálják. „Szabályozni kellene a helyzetet, mert
nem normális, hogy egy ilyen komoly feladatot ellátó intézmény
egyesületi alapon működjék, mert
települési szinten egyesületi alapon
működnek. Így működik a nyárádszeredai, a bándi, a szovátai. A
SMURD munkatársai egy-egy
egyesületnek az alkalmazottai.”
Hatékony önkéntes tűzoltócsoporttal rendelkeznek Balavásáron,
és a polgármester úgy gondolja,
hogy ha a SMURD beindul, őket is
integrálnák. „Hiszen a SMURD
nemcsak rohammentőket, elsősegélynyújtókat jelent, és ha emellett
lenne egy hivatásos tűzoltó-alakulat
is egy tűzoltókocsival és négy-öt fős
legénységgel, természetesen az is a
belügyminisztérium hatáskörébe
tartozna, és ők is fizetnék. Gyakoriak az útkereszteződésben a balesetek, ezért is indokolt a SMURD
létrehozása” – hangsúlyozta.

Sagyebó aggasztónak nevezte azt
a helyzetet, főleg a bérezési törvény
kapcsán, amely – mint mondta –
nagymértékben érinti az önkormányzatokat, holott hosszú távon,
de legalább középtávon kell gondolkozni, stratégiát kell erre építeni.
Véleménye szerint felemás helyzetek és megoldások vannak a törvényben, a helyhatóságokkal nem
igazán foglalkoztak. Sok településen megvalósíthatatlan egy komolyabb béremelés.
„A helyi költségvetésből kell a
béralapot biztosítani, ami nem kivitelezhető, csődbe jutnak az önkormányzatok vagy embereket kell
elbocsátani, mert nincs meg a béralap. Mi magunk is úgy vagyunk,
hogy tudtuk, jön az új bérezési törvény, már decemberben megjelent
egy változata, és az alapján állítottuk
össze a költségvetést. Figyelembe
vettük az elkövetkező béremeléseket,
a vakációs üdülési, étkezési jegyek

értékét is bevettük a költségvetésbe,
illetve a karbantartási munkálatokhoz szükséges keretet, meg a működési költségeket. Ezek után 200 ezer
lejünk maradt beruházásokra, ami
egy ekkora község esetében aprópénz. Nagy veszélyt rejt ez a bérezési
törvény, és komoly problémát fog
okozni az önkormányzatoknak”.
Szerinte csúfságból nevezik egységes bérezésnek a jelenlegi formában. Az nem normális, hogy a
közszférában mindenkinek emelnek, és a helyi közigazgatásban
nem. Ezért nem vonzó a helyi közigazgatásban dolgozni. „Az is előfordult, hogy egy alkalmazott –
egyetemet végzett jó szakember –
egy-két évre fizetés nélküli szabadságot vett ki, és elment Svájcba dolgozni. És még a jobbik eset, ha
meghatározott időre megy el valaki,
de olyan is van, aki egyszerűen beadja a felmondását és elmegy” –
vonta le a következtetést.

– Az elemisták kapnak ilyen oklevelet, hogy sikeresen befejezték a
tanévet. Viszont amit nagyon jónak
tartok, az, hogy jó néhány egyesület
érdeklődik és mellénk áll. Például a
Pro Vision Egyesület, amely az iskolákban folytat délutáni tevékenységet, ami abból áll, hogy heti két
alkalommal kimennek korrepetálni,
de akár ételt és édességet is visznek
a gyerekeknek. Ezekben az iskolákban, például Fületelkén, 100 százalékos a jelenlét, annak ellenére,

hogy oda csak roma gyerekek járnak. Ugyanez történik Egrestőn és
Szénaverősön is.
A Gyulafehérvári Caritas tevékenysége is nagyon meglátszik a
gyerekeken. Egy ötéves projekt fut
– aminek a második évében vagyunk az önkormányzat támogatásával –, Esély egy szebb életért a
neve, ez is sokat segít. Ezeket a
gyermekeket valahogy így lehet
megfogni, erőltetve, erőszakkal
nem fognak iskolába járni.

A községvezető elmondta,
hogy beruházás céljából vásároltak egy területet, amely
végrehajtás alatt állt. Egy
hektárnál valamivel kisebb
területről van szó, a volt gabonaraktárból megmaradt terület, a vasút előtt.

Aprópénzre váltják az önkormányzatokat?

Fotó: Nagy Tibor
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Red Bull Air Race:
Újra a Lánchíd alatt repülnek át a pilóták

Idén is a Lánchíd alatt repülnek át a pilóták a Red Bull Air
Race műrepülő világbajnoki
sorozat hét végén sorra kerülő budapesti futamán. A viadal hétfői sajtótájékoztatóján elhangzott, a pályát az
eddig megszokottak szerint
ismét a Duna felett, a
Lánchíd és a Margit-híd közötti szakaszon alakítják ki.

Besenyei Péter korábbi versenyző, a sorozat egyik ötletgazdája leszögezte, a részt vevő
pilóták a világ legjobb műrepülői,
nekik nem jelent extra veszélyt a
híd. „Bármi lehet veszélyes, ha
nem megfelelő felkészültséggel és
rutinnal állunk hozzá. Inkább úgy
fogalmaznék, hogy ez egy különle-

ges lehetőség a pilótáknak, egy kis
pluszfigyelmet is igényel” – jelentette ki.
A két éve visszavonult Besenyei
elmondta, a versenyzés hiányzik
neki, s nagyon várja a lehetőséget,
hogy a viadal előtt kalibrációs repülést végezhessen a pályán, illetve bemutatót tarthasson a
közönségnek. A sorozat 2003-as
bajnoka bemutatta a repülés során
viselt tűzálló overallját is.
Clemens Jaeger repülési és
sportigazgató kiemelte, a budapesti
futam különleges kihívás a pilótáknak és a szervezőknek is. „Előbbieknek azért, mert nem csupán a
pályára, hanem a Lánchíd alatti átrepülésre is figyelniük kell, nekünk
pedig a folyóra telepítés jelent iz-

A versenyzők számára nem jelent extra veszélyt átrepülni a híd alatt, csak egy kis pluszfigyelmet igényel – állítja a verseny ötletgazdája

galmas feladatokat” – fejtette ki.
Hozzátette, ikonikus helyszíne a
vb-sorozatnak a magyar főváros,
ahonnan a következő versenyhelyszínre, Kazanyba szállítják majd át
a repülőgépeket.
Gyulay Zsolt, a Hungaroring
Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója
emlékeztetett arra, hogy Magyarország már 11. alkalommal rendez
futamot a Red Bull Air Race sorozatban. „Méltán mondhatjuk, hogy
ez a világ leglátványosabb futama.
A belvárosi viadal kuriózum versenyzőknek, szervezőknek és nézőknek egyaránt” – fejtette ki.
Hangsúlyozta, az idény a bajnokság közepén jár, hiszen a nyolc viadalból a negyedikre kerül sor
Budapesten. „Bízunk benne, hogy
idén sikerül jó versenyt rendezni.
Tavaly a szél és a magas vízszint
nehezítette a dolgunkat, reméljük,
hogy idén megfelelő lesz az időjárás” – fogalmazott Gyulay Zsolt.
A holtversenyben éllovas Martin
Sonka közölte, az idei szezon elég
jól alakul, de tökéletes versenyhétvégéjük nem volt még. „Remélem,
hogy ezúttal összejön, és megszerzem a második győzelmemet is –
jelentette ki a 39 éves cseh versenyző. – A szakszolgálati engedélyünk elvesztésével járna, ha
engedély nélkül repülnénk át egy
híd alatt. Jó, hogy erre most legálisan, ellenőrzött körülmények között van lehetőség” – mondta
Sonka, aki megnyerte a szezonynyitó viadalt Abu-Dzabiban, Budapesten pedig harmadikként zárt két
éve. Kiemelte, a nehézség más pályákhoz képest az, hogy kevesebb
idő van rákészülni az első kapura.

Azeri Nagydíj: Ricciardo nyert, Bottas
a célnál előzte meg Strollt

Daniel Ricciardo, a Red Bull
ausztrál pilótája nyerte a vasárnapi
kaotikus Forma–1-es Azeri Nagydíjat, amelyen a világbajnoki pontversenyben vezető Sebastian Vettel
(Ferrari) negyedik, legnagyobb riválisa, Lewis Hamilton (Mercedes)
pedig ötödik lett.
A 27 éves Ricciardónak ez volt
az idei első, pályafutása során
pedig az ötödik futamgyőzelme.
Mögötte Valtteri Bottas, a Mercedes finn versenyzője végzett a második, a Williams kanadai újonca,
Lance Stroll pedig a harmadik helyen. Stroll ezzel rekorder lett, 18
évesen és 239 naposan mostantól ő
a Forma–1 történetének valaha volt
legfiatalabb dobogós helyezettje.
A bakui versenyt egyszer félbe
kellett szakítani, a biztonsági autó
pedig négyszer hajtott a pályára a
futam során. Vettel előnye 12-ről
14 pontra nőtt Hamiltonnal szemben a vb-pontverseny élén.
Hamilton a pole pozícióból tökéletesen jött el a rajttól, az első
kanyarban magabiztosan megtartotta a vezető helyet. Mögötte csapattársa, Bottas igyekezett tartani a
második helyet, ám az egyik kanyarban ütközött az őt támadó
Kimi Räikkönennel (Ferrari), s
mivel mindkettejük autója megsérült, hátrébb csúsztak a mezőnyben. Bottasnak le kellett cserélnie
az autóján az első vezetőszárnyat,
s csak körhátrányban tudott visszatérni a pályára, míg Räikkönen az
ötödik helyre esett vissza.
Az ötödik körben Hamilton, Vettel, Sergio Perez (Force India) volt
a dobogós helyeken száguldók sorrendje, a 12. körben pedig a versenybíróság a pályára küldte a
biztonsági autót, mert Danyiil
Kvjat (Toro Rosso) autója balesetveszélyes helyen állt meg. A Safety
Car-periódus elején a teljes mezőny letudta az első kerékcseréjét.
A biztonsági autó a 16. körben kiállt a bokszba, de fél kör sem telt el,
s újra be kellett hajtania a pályára,
mert az újraindításkor Räikkönen
autójáról a sérült első szárny darab-

jai lehullottak a célegyenesben. A
biztonsági autó a következő alkalommal a 20. kör elején engedte el
a mezőnyt, de megint nem sokáig
„pihenhetett”: a második helyért
csatázó Vettel, Felipe Massa (Williams), Perez trióra megérkezett
utóbbi csapattársa, Esteban Ocon,
aki pechére épp márkatársának ütközött neki a küzdelem hevében. A
Safety Car újra a pályára hajtott a
törmelékek eltakarításának idejére,
Fernando Alonso (McLaren) viszont a 22. körben rádión jelezte, a
pályán túl sok a törmelék ahhoz,
hogy versenyezni lehessen rajta,
ezért röviddel ezután piros zászlóval félbeszakították a futamot.
A mezőny nagyjából 20 percet
töltött a bokszban, majd folytatta a
viadalt. Az élen Hamilton haladt,
mögötte Vettel és Ricciardo száguldott a második és harmadik helyen.
Hamiltonnak valamivel később
be kellett mennie a bokszba, mert
az ülése feletti nyakvédője meglazult, ez balesetveszélyessé tette a

folytatást. Közben Vettel kapott
egy bokszban letöltendő 10 másodperces büntetést, mert az egyik biztonsági autós periódus alatt
belecsúszott hátulról Hamilton autójába, majd riválisa mellé hajtott,
és oldalról is meglökte.
A vezetést Ricciardo vette át, a
második helyen Stroll, a harmadikon Magnussen hajtott ekkor, Hamilton nyolcadik volt, egy
másodperccel lemaradva Vetteltől.
Tizenegy körrel a leintés előtt a
remekül felzárkózó Bottas már harmadik volt, s üldözőbe vette Strollt.
Ricciardo győzelmét a hajrában
már semmi nem veszélyeztette, az
újonc Stroll pedig kiváló versenyzésének köszönhetően állhatott fel
a dobogóra, igaz, néhány méterrel
a célvonal előtt a körhátrányból
visszakapaszkodó Bottas még
megelőzte.
A vb két hét múlva az Osztrák
Nagydíjjal folytatódik.

Eredményjelző

A vasárnapi Forma–1-es Azeri Nagydíj végeredménye és a világbajnoki pontversenyek állása:
* végeredmény, Azeri Nagydíj (51 kör, 306,049 km, a pontszerzők): 1. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 2:03:55.570
óra, 2. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 3.904 másodperc hátrány, 3. Lance Stroll (kanadai, Williams) 4.009 mp h., 4. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 5.976 mp h., 5. Lewis Hamilton (brit,
Mercedes) 6.188 mp h., 6. Esteban Ocon (francia, Force India)
30.298 mp h., 7. Kevin Magnussen (dán, Haas) 41.753 mp h., 8.
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Toro Rosso) 49.400 mp h., 9. Fernando Alonso (spanyol, McLaren) 59.551 mp h., 10. Pascal
Wehrlein (német, Sauber) 1:29.093 perc h.
* pole pozíció: Hamilton

A vb-pontversenyek állása

* pilóták: 1. Vettel 153 pont, 2. Hamilton 139, 3. Bottas 111, 4.
Ricciardo 92, 5. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 72, 6. Max Verstappen (holland, Red Bull) 45, 7. Sergio Perez (mexikói, Force
India) 44, 8. Ocon 35, 9. Sainz 29, 10. Felipe Massa (brazil, Williams) 20, 11. Nico Hülkenberg (német, Renault) 18, 12. Stroll 17,
13. Magnussen 11, 14. Romain Grosjean (francia, Haas) 10, 15.
Wehrlein 5, 16. Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso) 4, 17. Alonso 2
* csapatok: 1. Mercedes 250 pont, 2. Ferrari 226, 3. Red Bull
137, 4. Force India 79, 5. Williams 37, 6. Toro Rosso 33, 7. Haas
21, 8. Renault 18, 9. Sauber 5, 10. McLaren 2

Röviden
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* Németország és Chile jutott be az Oroszországban zajló labdarúgó
Konföderációs Kupa elődöntőjébe a B csoportból. A világbajnok németek
3-1-re nyertek Kamerun ellen, míg Chile 1-1-re játszott Ausztráliával. A
csoport végeredménye: 1. Németország 7 pont, 2. Chile 5, 3. Ausztrália
2, 4. Kamerun 1. Az elődöntő párosításai: Portugália – Chile, Németország
– Mexikó.
* Felkészülési labdarúgó-mérkőzések: Astra Giurgiu – Anzsi Mahacskala (orosz) 1-2, Jászvásári CSM Politehnica – Sheriff Tiraszpol (moldáviai) 0-0, Medgyesi Gaz Metan – FK Javor Ivanjica (szerb) 1-0.
* Spanyolország nyerte a női kosárlabda-Európa-bajnokságot, miután
71:55-re legyőzte Franciaországot a Prágában rendezett döntőben.
A bronzérmet Belgium szerezte meg, amely a kisdöntőben 78:45-re felülmúlta Görögországot.
* A Kolozsvári U férfikosárlabda-csapat játékosa lesz Alexandru Olah.
A román válogatottban is szereplő beállós legutóbb a belgiumi első ligás
Belfius Moins-Hainaut-nál játszott.
* Székelyudvarhelyről a Bukaresti CSM férfikézilabda-csapatához igazolt Chike Onyejekwe. A 30 éves, román válogatott balszélső három évadot töltött a Hargita megyei együttesnél.
* Brazília (1.), Argentína (2.) és Paraguay (3.) kvalifikált utolsóként a
női kézilabda-világbajnokságra. A Pánamerikai Játékok első három helyezettjeként szerezték meg a részvételi jogot a decemberi rendezvényre,
amelynek sorsolását ma Hamburgban rendezik. A 24-es mezőnynek tagja
Románia és Magyarország is.
* Sorozatban ötödször nyerte meg a világligát a szerb férfivízilabdaválogatott. Az oroszországi Ruzában rendezett szuperdöntő fináléjában
az olimpiai bajnok szerbek 10-9-re verték Olaszországot, a bronzérmet
az amerikaiakat 10-4-re legyőző horvátok szerezték meg. A júliusi budapesti világbajnokságra címvédőként érkező szerbek 11. világliga-aranyukat gyűjtötték be.
* Magyarországon a szombathelyi prológgal megkezdődik ma a 38.
Tour de Hongrie kerékpáros körverseny. Az időfutam rajtjától a vasárnapi
budapesti befutóig 751 kilométer vár majd a mezőnyre, a húsz csapat
mintegy 120 versenyzője öt földrészről, több mint 30 országból érkezik. A
2.2-es kategóriájú viadal – amelyen világranglistapontokért küzdenek a
résztvevők – szerepel a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség (UCI) Europe
Tour-sorozatában.
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További szép eredményeket!

Szerkeszti: Mezey Sarolta

„Jól igazán csak a szívével lát
az ember. Ami igazán lényeges, az
a szemnek láthatatlan.” (Antoine
de Saint-Exupéry)
A fenti idézet jutott eszembe negyedikes lányom osztályának évzáró ünnepélyén, amelyet június
15-én délután tartottak az Európa
Általános Iskola dísztermében.
Tartalmas és kedves műsorral készültek a gyerekek, tanítónőjük,
Kopacz Enikő-Zsuzsánna lelkes
irányításával. Ők az első generációhoz tartoznak, amely már előkészítő osztályba járt, abba a
bizonyos nulladik osztályba, ráadásul anélkül, hogy megfelelő tankönyveket kaptak volna... Ennek
ellenére nagyon szép eredmények
születtek a különböző irodalmi,
anyanyelvi, matematikai és rajzversenyeken is, melyekre gyerek és
tanító közös erővel készült.
Az eddigi négy év helyett ők
már öt éven keresztül alkottak egy
ennélfogva
osztályközösséget,
talán még erősebb kötelék fűzi őket

egymáshoz és a tanító nénihez. Az
évzáró ünnepélyen mintha kis színészeket láttam volna, aztán kis
táncosokká váltak, majd felcsendült az „Összetartozunk...” című
dal, amit együtt énekeltek nekünk.
Rádöbbentünk, hogy itt egy összekovácsolódott közösségről van szó.
Ezek a gyerekek összetartoznak,
tudnak együtt dolgozni, együtt
örülni, és kíváncsisággal vegyes izgalommal néznek elébe az újnak,
az ötödik osztálynak. A tanító nénitől meglepetésverssel búcsúztak,
utána pedig néma öleléssel, amiben
benne volt az a „lényeges, ami a
szemnek láthatatlan”...
A gyermekek írásban is kifejezték, hogy igazi „kincset” kaptak tanító nénijüktől, hiszen a valódi
értékekre támaszkodó ötévnyi tanítás, terelgetés nemcsak alaptudást
biztosított nekik, hanem betekintést is egyéb területekre, mint amilyen a magyar nyelv és kultúra,
különböző tudományok, kézműves-tevékenységek vagy kedvenc

ételeik elkészítése. Értékeink ápolását, megőrzését, igényességet,
pontos munkavégzést és környezetük tiszteletét, szeretetét is továbbviszik a tarsolyukban...
Hosszú, néha fáradságos út vezetett idáig, de biztosak lehetünk
benne, hogy ezek a gyerekek bátran és ügyesen megállják a helyüket a továbbiakban, a tanító nénitől
kapott biztos alapokra könnyen
tudnak majd építkezni. Ahogy
egyikük fogalmazott: „ Úgy indultam el az élet göröngyös útján,
mint egy eltévedt kis bárány, aki
csak arra vár, hogy a pásztora rátaláljon. Egy napon egy hatalmas
épülethez érkeztem, ahol egy nagyon kedves, gondoskodó, szép,
felelősségteljes és okos személlyel
találkoztam, akit ma már csak úgy
nevezek: Tanító néni”.
További szép eredményeket kívánok mind a tanító néni, mind a
gyerekek számára!
Kerekes-Máthé Bernadette

Nőszövetség alakult
Búzásbesenyőben

Június 18-án 13 taggal megalakult a Búzásbesenyői Római Katolikus Nőszövetség.
A nőszövetség vezetőtanácsa:
Kardos Melinda elnök, Kádár
(Samu) Katalin titkár, Kovács Jolán
pénztáros, Béres Enikő liturgikus
felelős, Kovács Piroska virrasztásszervező, Máté Mária énekvezető, Kádár Katalin, a szentcsaládjárás szervezője, Czikó László
ifjúsági lelki vezető.
Feladataik közé tartozik: szentmiséken, ájtatosságokon imák,
énekek vezetése; szentcsalád-járás
szervezése, virrasztások leveze-

tése; ünnepekkor csomagok készítése a szegényeknek, nagycsaládosoknak; a templomi berendezések,
kellékek rendben tartása, bővítése
(pl. terítők varrása); kulturális tevékenységek szervezése, ünnepségeken
a
vendégfogadások
lebonyolítása stb.
A tagok kötelessége, hogy részt
vegyenek a tevékenységekben, a tagokat és a véleményüket tiszteletben tartani, a nőszövetség dolgait a
tagokkal megbeszélni. A vezetőségi
tagok évente részt vesznek az erdélyi nőszövetségi találkozókon.
Czikó László

Búcsú az Ilditől

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

Szívszaggató és mégis jó…

Gondolom, hogy velem együtt
nagyon sokan érezték június 17-én
a szederjesi falunapokra hazatértek
közül, hogy szívszaggató és mégis
jó érzés visszatérni életünk forrásához, szülőfalunkba.
A szülők elvesztése, az üresen
maradt családi ház, a testvérek szétszóródottsága keserűséggel, fájdalommal jár. De aztán fölülmúlja
ezeket a testvérekkel, az azok gyermekeivel és unokáival való találkozás öröme, a szomszédokkal,
barátokkal töltött néhány óra és a
felidézett emlékek derűje. Fáj, hogy
sok hazatérőt zárt kapu és ajtó vár,
de gondűzőként a házban és az udvaron töltött órák alatt képek, emlékek sokasága, szülők, nagyszülők
arca és a gyermekkori játékok elevenednek meg előttünk.
A 2017-es falunapok a reformáció 500. évfordulója évében az újjászületés és az ökuménia jegyében
zajlottak Szederjesen.
A református templomban igét
hirdetett a Küküllői Egyházmegye

református esperese, Bíró István segesvári lelkész. Ezt követte a segesvári és a szederjesi szépkorúak
közös szeretetvendégsége és ünneplése. A templomban prédikált és a
reformációról előadást tartott dr.
Buzogány Dezső teológiai tanár.
Egyben presbiteri konferenciát is
tartottak, amelyet ünnepi ebéd követett és a segesvári Kikerics néptáncegyüttes nagy táncosainak az
előadása. Este a falut övező domb,
a „Bándi” tetején, lármafagyújtás
előtt, Orbán Dániel szederjesi lelkész biztatására fohászkodtak a jelenlevők a „Szemeimet a hegyekre
emelem, onnan jön az én segítségem” ige felolvasása után. Majd
késő éjjelig népdaloktól, jókedvtől
visszhangzott a falu.
Szombaton, 17-én a délelőtti istentiszteleten igét hirdetett nt. Adorjáni Dezső Zoltán magyar
evangélikus püspök, a hitről, a szeretetről, valamint a másság elfogadásáról. Prédikációjában kifejtette,
hogy jó lenne, ha a Szentlélek pün-

kösdi kiáradása minden hívő emberben megerősítené a hitet és a szeretetet, a 2017-es esztendő pedig
meghozná sok ember hitben való újjászületését és megerősödését. Az igehirdetést vetítéssel egybekötött
előadás követte a reformációról és az
egyházaknak a hagyományőrzésben,
az ifjak nevelésében, a nemzeti és vallási identitás megőrzésében, a másság
elfogadásában és a szociális gondok
megoldásában vállalt szerepéről.
Orbán Dániel tiszteletes úr és
három szederjesi lány előadásában
megható, szép verseket is hallhatott
az ünneplő közösség. Végezetül
Bíró István esperes úr örömmel köszöntötte a nagyszámú hallgatóságot, és az őseiktől örökölt hitük és
a szeretet megőrzésére biztatta a
lassan fogyatkozó egyházközség híveit és vendégeiket.
Az istentiszteletet közös ebéd követte a művelődési házban, ahol
nagy sikert aratott a Kikerics középcsoportja, köztük szederjesi származású táncosokkal. Az előadást
követő hosszan tartó taps bizonyította, hogy ritkaságszámba megy
Szederjesen az ilyen előadás, bár a

Nemrég még a kedves kiskocsma asztalai körül ültünk a valamikori Kemény Zsigmond
utcában, az Ildi bárban, vagy
ahogy egyszerűen hívtuk: az Ildiben. Hosszú éveken keresztül a találkozások, a baráti társaságok, az
összetartozás igénye vonzott az
asztalok köré, akár valaha a Súrlott
Grádicsba, az Oroszlánba, a Tulipánba, az Aranykakasba, a Marosba, a Miticába és még sok
helyre a történelem folyamán öszszeverődött
és törzsvendéggé
avanzsált igazi „csapatmunkai kádereket”. Nem az italozás volt a fő
cél, de a sör mellett ömlött a szó
irodalomról, fociról, színházról,
csajokról, ugratásokról, politikáról
s mit tudom még mikről, s a találkozások az életmód szerves részeként nélkülözhetetlenné váltak sok
különböző társaság életében. A vásárhelyi lét pillérei voltak ezek a
ma már sajnos folyamatosan eltűnő, lassan ködbe vesző, romhalmazzá váló, egy város lélegzetéhez
tartozó – adott időben szentnek
tűnő – helyek. Mert az Ildi menedék is volt, egy olyan hely, ahol elbújhattál a világ elől, az emberi

falu lakói igényelnék és értékelnék.
Nem kisebb tetszésnek örvendett
Petőfi Sándor János vitéz című elbeszélő költeményének a bábelőadása,
amelynek
rendezője,
díszlettervezője és előadója ifj. Demeter Ferenc, a falu egyik szülöttének az unokája volt. A kedvcsináló
előadásokért köszönet, és további
sok sikert a táncosoknak és a művész úrnak! Sajnos, ebéd közben eleredt a sűrű, estig tartó eső, és a
hazaérkezettek nem tudtak virágot
helyezni szeretteik sírjára, ahogy
azt más években szokták, de lélekben hálát adtak életükért és könyörögtek békés nyugalmukért.
Az, hogy a szederjesi templom
zsúfolásig telt lelkes, hívő emberekkel az egykori jégverés fogadott ünnepén, visszaigazolta a nt. püspök
úr szavait, miszerint nagy csapások,
katasztrófák is válhatnak áldássá
életünk során, ha bízunk Istenben.
Az 1924. jún. 15-i jégverés ínségre juttatta a szederjesieket, ami
áldássá, áldott ünneppé nő minden
évben az erre a napra időzített falunapi rendezvények alkalmával.
A falunapok zárónapján, vasár-

civilizáció utolsó mentsvára. Itt
nem üvöltött Demjén Rózsi vagy a
tévéhíradó bemondója, és a wifi
nem jelentett feltétlen előnyt. Itt az
emberek iszogattak és beszélgettek. Múltról, jelenről, jövőről. Beszélgettek és iszogattak. Ahogy azt
a civilizáció fénykoraiban tették
az emberek. Mondjuk Szókratész
vagy Rabelais vagy Krúdy Gyula
idejében. Ahová visszahúzódik a
világból a ki- és a még nem kisemmizett ember. Ahol némi nyugalom, alkohol és egérút várja.
Ildi bár. 1993–2017. Marad két
évszám s a köztük lefolyt teméntelen beszélgetés és alkohol. S a
várakozás és remény. Lesz-e még
hely, ahol a tulaj tudja, kinek mit
és mennyit mérjen, vagy mikor
kell egyszerűen csak szemlélőnek
maradnia? Kerül még hely, ahol
nyitva tartanak zárórán túl is, és
akkor is családtagként bánnak
veled? Hova tűnnek életünknek
ezek a kultikus helyei? Velük
együtt enyészik el az együttlétek
öröme, varázsa, üresedik ki körülöttünk a város és egyre erősödik
az otthontalanság érzése.
(Kilyén)

nap az úrvacsora áldásában részesülhettek az igehirdetés hallgatói
Orbán Dániel tiszteletes úr szolgálata által.
Meggyőződésem, hogy egy négynapos rendezvény megszervezése
több ember többhetes odaadó munkája nélkül nem jöhet létre. Azt hiszem, Szederjesen is sokan vállaltak
kisebb vagy nagyobb részt a falunapok megszervezésében, és ezért
mindannyiukat köszönet illeti. Köszönet elsősorban Orbán Dániel tiszteletes úrnak és kedves feleségének,
Bíró István esperes úrnak, Kis Magdolna nyugdíjas tanítónőnek (a falu
szülötte) és családjának, a Szederinda
Egyesületnek, a szederjesi presbitereknek, a héjjasfalvi polgármesteri
hivatalnak és a községi tanácsnak, az
anyagi támogatóknak és minden segítőkész szederjesi lakosnak.
Isten bőséges áldása legyen
mindannyiuk életén és mindazokén
is, akik a közelmúltban lakást vásároltak Szederjesen, és így van remény a falu újjászületésére.
Szabó (Asztalos) Erzsébet,
Szederjes szülötte
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Bemutatták Vajdaszentivány legújabb falukönyvét

Szombaton délelőtt ünnepélyes keretek között mutatták
be a vajdaszentiványi Zichykastély udvarán a település
legújabb falukönyvét Örökség
címmel. A kötet szerzője
ugyanaz a Barta Zoltán tanár,
aki 2001-ben elkészítette Vajdaszentivány első falumonográfiáját (Az idő sodrásában).
Az Örökséget, nagyszámú érdeklődő előtt, dr. László Márton történész, levéltáros
méltatta.

Berekméri Edmond
Vajdaszentiványon a Zichy-kastély felújításának példája bizonyítja,
hogy érdemes megadni a tiszteletet
a múltnak. Az ünnepség kezdetére
várva, megcsodálhattuk a közelmúltban felújított épületet, amely a
bérlő Szentgyörgyi Anna marosvásárhelyi üzletasszony gondoskodását, törődését bizonyítja.
A rendezvény résztvevőit elsőnek a vajdaszentiványi tanintézet
igazgatója, Nagy Erika köszöntötte,
aki ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy elődeinktől kapott
örökségünket, hagyományainkat,
értékeinket nem elég őrizni, hanem
ápolni is kell. „Jelzi ezt, hogy
mennyire fontos a falu értelmiségének, elöljáróinak a közösség megmaradásáért folytatott nevelő,
alkotó- és szervezőmunkája. Úgy

gondolom, hogy az épített, írott,
énekelt és táncolt örökség fennmaradása csak közös munka eredménye lehet. Ne hagyjuk ezen
értékeinket elveszni, elkopni az idő
múlásával, mert ez nemzetünk
fennmaradásának záloga” – figyelmeztette a jelenlévőket Nagy Erika.
Ezt követően az iskola és a falu
legfiatalabb néptánccsoportja lépett
közönség elé Gerendi Tímea és
Simon Szabolcs pedagógusok vezetésével. Dénes Csaba helyi református
lelkipásztor
rövid
beszédében elmondta, hogy a történelem során mindig ugyanaz a Mindenható
segítette
népünket,
ugyanahhoz az Istenhez fohászkodott
Vajdaszentivány népe. „Hiszem azt, hogy
ez a nép, ez a gyülekezet még évszázadokon keresztül fog imádés
dolgozni
itt,
kozni
Vajdaszentiványon, a 90. zsoltárt
énekelve: Tebenned bíztunk elejétől
fogva” – mondta a lelkipásztor, aki
gratulált a könyv szerzőjének, majd
áldását adta a rendezvényre.
A megyei önkormányzatot
Kozma Mónika, Péter Ferenc tanácselnök kabinetvezetője képviselte, aki elmondta, hogy a
mindennapos nehézségek ellenére
itthon kell maradnunk a gyökereinknél. „Gratulálok a vajdaszentiványiaknak, hogy ebben a színes
etnikai környezetben mindig igye-

Fotó: Berekméri Edmond

Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassó Megyei Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Bevételező és végrehajtóiroda

keznek megvigyázni örökségünket,
hagyományainkat. Gratulálok a falumonográfia szerzőjének, hiszen
mindnyájan tudjuk, hogy a kutatómunka egy olyan hosszadalmas tevékenységet igényel, amit nagy
türelemmel, szeretettel és kitartással
kell végezni ahhoz, hogy egy ilyen
szép kiadványt mi, olvasók a kezünkben tarthassunk” – fejtette ki
beszédében Kozma Mónika, aki a
megyei RMDSZ Felső-Maros
menti és gazdaságpolitikáért felelős
alelnöki tisztségét is betölti.
Dr. László Márton történész, levéltáros méltatásában impozáns
műnek nevezte a 458 oldalas kötetet. „Elsősorban annak érdemes elolvasni a könyvet, akit érdekel a
település története, de ugyanakkor
a vajdaszentiványi családok története is, mert szerintem nem is él
olyan család a településen, amely
ne találná meg őseit, felmenőit a
könyvben. De azoknak is ajánlom,
akik szeretnek pikáns, vicces, izgalmas történeteket olvasni, és azoknak is, akik a matematikát, a
számadatokat kedvelik, mert a vaskos mellékletben ez is bőven található” – mondta dr. László Márton,
aki ezt követően ismertette a könyv
fejezeteit. A jelenlévők azt is megtudhatták, hogy a Vajda előnevet
1451-től használja a település. A
szerző ezzel kapcsolatban rengeteg
adatot gyűjtött össze; véleménye
szerint a település egykor az erdélyi
vajda tartózkodási helye volt. Ezt
bizonyítja az a tény, hogy Bethlen
Domokos és Bethlen Elek alvajdáknak birtokai voltak Vajdaszentiványon.
Humoros
történetek
hangzottak el a régi, hazugságra
épülő kommunista rendszer idejéből, régi falusi lakodalmakról hallhattunk
érdekességeket.
A
hagyományőrző
tánccsoportról
megtudhattuk, hogy 1962-ben alakult, de egy évvel később már díjjal
tért haza egy megyei versenyről. A
Krumpliszedés című tematikus
tánccal nyertek első helyet, majd a
következő évben aratótáncukért részesültek elismerésben.
545300 Szászrégen,
Petru Maior utca 33. szám
tel: 0265/512-591, 0265/512-592

Eladási közlemény
Az adóügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelyének (2) bekezdése
értelmében nyilvános árverésen értékesítik az alábbi adósok ingó javait:
GÖRGÉNYSZENTIMREI CONSUMCOOP SZÖVETKEZET, CUI RO 1264779, Görgényszentimre, Hősök u.
2., Maros megye, végrehajtási dosszié száma: Cooperative_11/41376
PETRA COQUET KFT., CUI 31717146, Szászrégen, Iskola u. 5., Maros megye, végrehajtási dosszié
száma: SC_P_217/14371
CONSAN GROUP KFT., CUI RO 22014201, Ratosnya község, Andrenyásza falu 159. szám, Maros
megye, végrehajtási dosszié száma: Ratosnya 78/28760
Az árverésre 2017. július 13-án 11 órától Szászrégenben, a Petru Maior utca 33. szám alatt kerül sor, a
Cooperative_11/41376, SC_P_217/14371 és a Ratosnya 78/28760 számú végrehajtási dossziék alapján.
A GÖRGÉNYSZENTIMREI CONSUMCOOP SZÖVETKEZET eladásra szánt javai:
– kereskedelmi komplexum a hozzá tartozó 960 négyzetméteres területtel, a földszinten élelmiszerbolt, büfé,
illemhely, előtér, cukrászda; az emeleten élelmiszerbolt. Az ingatlan Kásván van, szám nélkül, telekkönyvszáma
50002/Görgényszentimre, kataszterszáma C1, helyrajzi száma 49/1, kikiáltási ár 141.574 lej.
A PETRA COQUET KFT. eladásra szánt javai:
– árukészlet: női táskák, cipők, kozmetikumok, harisnyák, pénztárcák, kikiáltási ár 9.587 lej.
– polcok és pultok, kikiáltási ár 1.303 lej
A CONSAN GROUP KFT. eladásra szánt ingósága:
– Peugeot Boxer haszonjármű, kikiáltási ár 27.938 lej
A kikiáltási árak a becsült érték 100%-át képezik (első árverés), amihez hozzáadódik a héa. A javak nincsenek
megterhelve.
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fent említett javakra, hogy értesítsék erről a
végrehajtót az árverés napja előtt.
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen és időben, és legkésőbb egy
nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át
kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN
RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni, adószám 4322637; az ajánlattevőt képviselő személy
meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi
jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági
igazolvány másolatát, saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy nem közvetítő, ahhoz, hogy a megszabott
helyen és időben részt vehessenek az árverésen.
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior utca 33. szám alatt vagy a
0265/512-592-es telefonszámon.
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2017. június 27.
Zogorean Florin hivatalvezető

Nagy Csaba nyugalmazott tanár
román nyelven is részletesen bemutatta a falumonográfiát, majd ezt
követően dr. Demeter Andor körorvos és Holland Ilona köszönték
meg Barta Zoltán tanár úr fáradozását, lelkes munkáját.
A szerző köszönetet mondott
mindazoknak, akik támogatták
munkájában, kiemelve felesége
fontos szerepét, aki a könyv címének ötletadója volt, de magyartanárként nyelvi kérdésekben is sokat
segített. A tanár úr kiemelte a helyi
intézmények nyújtotta mindenkori
segítséget, valamint Szentgyörgyi
Anna hathatós támogatását. „Ez a
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könyv nem szentírás! Bármennyire
is vaskos, befejezetlen. Egy helytörténeti tanulmányt sosem lehet befejezettnek tekinteni, rengeteg anyag
vár még feldolgozásra. A kötet
anyagának 98%-a levéltári forrásokra támaszkodik. Ennek kapcsán
több szubjektív véleményt is megfogalmaztam. Ezekkel egyet lehet
érteni, de természetesen lehetnek
más vélemények is” – összegezte
gondolatait Barta tanár úr.
A szeretetvendégséggel záruló
rendezvény szervezői, támogatói a
Zichy-Horváth Egyesület, a Vajdaszentiványi Polgármesteri Hivatal
és a vajdaszentiványi református
egyházközség voltak. A falumonográfia a Garabontzia kiadó gondozásában jelent meg.

A 100 éves fatimai jelenések tiszteletére

a marosvásárhelyi
köves-dombi
katolikus
egyházközség
római
György Tibor plébános vezetésével
zarándoklatot
szervez
2017.
szeptember 18. – október 1. között a
lelki sebek
gyógyulásáért, a
családok békéjéért és életünkben a
megbékélés megteremtéséért.
Főbb állomások: Avignon, Lourdes,
Garabandal, Santiago de Compostela, Fatima, Lisbon, Monserrat,
Barcelona. Szabad helyek száma: 7.
Minden érdeklődőt szeretettel tájékoztatunk ezen
a telefonszámon: 0744-909-601.
(1909-I)
Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassó Megyei Regionális
Közpénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Bevételező és végrehajtóiroda

545300 Szászrégen,
Petru Maior utca 33. szám
tel: 0265/512-591,
0265/512-592

Eladási közlemény

Az adóügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény
250. cikkelyének (2) bekezdése értelmében nyilvános árverésen
értékesítik az alábbi adós ingó javait:
HRISCA AGRO KFT., CUI 18638487, Marosfelfalu község, Lövér falu
235. szám, Maros megye, végrehajtási dosszié száma Marosfelfalu
51
Az árverésre július 12-én 11 órakor kerül sor a szászrégeni székhelyen,
– Petru Maior utca 33. szám – a Marosfelfalu 51 számú végrehajtási
dosszié alapján.
Az eladásra szánt javak:
– az Állattenyésztési Eurofarm épülete: modern istálló 471,25
négyzetméter beépített felülettel és három, összesen 5.700
négyzetméteres kültelek Görgénysóaknán (Görgényoroszfalu község),
kikiáltási ár 122.000 lej.
A kikiáltási ár a becsült érték 50%-át képezi (harmadik árverés), amihez
hozzáadódik a héa. Az ingatlan nincs megterhelve.
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fent
említett javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés napja
előtt.
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a
megszabott helyen és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést
megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a
kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt
a Szászrégeni Kincstárba az IBAN RO13TREZ4775067XXX004060
számlára kell átutalni, adószám 4322637; az ajánlattevőt képviselő
személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által
kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány
másolatát, saját felelősségre tett
nyilatkozatot, hogy nem közvetítő, ahhoz, hogy a megszabott helyen és
időben részt vehessenek az árverésen.
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a
Petru Maior utca 33. szám alatt vagy a 0265/512-592-es telefonszámon.
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2017. június 27.
Zogorean Florin hivatalvezető
A híres, jövőbe látó KLARA gyógyító és javasasszony
segíteni tud Önnek abban, hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi
a vállalkozást, elűzi a
szerencsétlenséget, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, meddőség, depresszió, egyéb betegség
esetén, sikert hoz a szerelembe. Minden problémáját
megoldja, az eseteket diszkrécióval kezeli.
Köszönetnyilvánítások: a vásárhelyi Marina köszöni
Klarának, hogy férjét kigyógyította az alkoholizmusból;
Corina Bukarestben kétévi különélés után kibékült kedvesével; Németországban
Klaus ismét feleségével él, és sikeres üzletember lett; Ferenc Olaszországban
kigyógyult a depresszióból, 7 év után megnősült; Constantin Kolozsváron újra a
családjával van; Cristian Nagyváradon összeházasodhatott szerelmével; az
amerikai George sikeres vállalkozás tulajdonosa.
Hívják bizalommal, Klara asszony 100% garanciát vállal munkájáért.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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A GREEN ÖKOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY MAROSVÁSÁRHELYI
POSZTLICEÁLIS ISKOLÁJÁBA a 2017–2018-as tanévre a
következő szakokra lehet iratkozni:
– általános, gyógyszerész-, laboratóriumi, radiológiai, balneofizio-kinetoterápiás és gyógytornászasszisztens, román és magyar
tagozatra.
Érdeklődni a 0760-663-942-es telefonszámon lehet, illetve
Marosvásárhelyen, a T. Vladimirescu utca 122. szám alatt, a Dacia
Általános Iskola udvarán. (59987)
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
CSALÁD VÁSÁROL 3-4 szobás
tömbházlakást 1-3. emeleten a Tudorban. Értesítsék ismerőseiket! Tel.
0740-708-157. (1996)

ELADÓ négyszemélyes gránit kripta a
remeteszegi temetőben. Tel. 0728-272062. (1970)
ELADÓ sírhely a katolikus temetőben. Tel. 0754-455-374. (1850-I)
ELADÓ nagy kapacitású fejtőgép (500
kg/óra), valamint tökmagliszt. Tel. 0747480-255. (1976)
ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (1835)

ELADÓ házi bor, Dacia-gumi és
-alkatrészek,
perzsaszőnyeg.
Tel.
0365/448-371. (1989)

TŰZIFA
(1707)

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

TŰZIFA
(2000)

ELADÓ konyhabútor kedvezményes
áron. Tel. 0365/411-824. (1919)

eladó.

Tel.

0746-189-919.

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(1459-I)
eladó.

Tel.

0749-556-815.

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 FAN COURIER MAROSVÁSÁRHELY alkalmaz FUTÁROKAT
és ÁRUMOZGATÓKAT. Követelmények: felelősségérzet, komoly
hozzáállás, rugalmasság; B kategóriás hajtási jogosítvány (a futároknak). Az önéletrajzokat a hr.tgmures@fancourier.ro e-mail-címre várjuk. Részletek a 0265/311-470-es telefonszámon, 4062-es mellék.
(sz.-I)

ÉPÍTŐIPARI CÉG TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT alkalmaz. Az
önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430151-es faxszámra várjuk. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon lehet. (19046)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz az üzleteibe ELADÓKAT, a pékségbe
pedig MUNKÁSOKAT. Az önéletrajzokat a Bodoni utca 85. szám
alatti üzletben lehet benyújtani. (18872-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT árukihordásra, fiatal SEGÉDMUNKÁST és MÉSZÁROST. Tel. 0744-644-026. (18046-I)

KFT. alkalmaz ASZTALOSOKAT. Várjuk fiatal, nyugdíjas, tapasztalatlan vagy tapasztalt szakemberek jelentkezését bútor és ajtó-ablak
gyártására. Tel. 0744-798-270. (19039-I)

MAGAS KERESETI LEHETŐSÉG baráti környezetben! Teraszos
vendéglő Marosvásárhely főterén SZAKÁCSOT alkalmaz. Tel. 0723003-110. (19045-I)

A ROSEN GARDEN vendéglőbe SZAKÁCSOT vagy SEGÉDSZAKÁCSOT alkalmazunk. Tel. 0722-396-115. (-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁROST, MOSOGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz SZOBALÁNYT.
Tel. 0722-268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal
rendelkező ANIMÁTORT. Tel. 0722-268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz RAKTÁROSTÁRUMOZGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)
HŰTŐK javítása lakásán, garanciával. Tel. 0748-020-050. (1548)

Az OMNICABLE KFT. alkalmaz kábelgyártásban jártas MUNKÁSOKAT (nőt, férfit), RAKTÁROST és MINŐSÉGÉRT FELELŐS
TECHNIKUST. Érdeklődni a nagyernyei székhelyen, vagy a
0265/244-144-es telefonszámon 8–15 óra között. (sz-I)

NÉMETORSZÁGBA, KONZERVGYÁRBA keresünk FÉRFI,
NŐI MUNKAERŐT. Fizetés 8 euró/óra, szállás biztosítva, azonnali
indulás. Tel. 0755-497-510, 0755-260-159, 9-17 óra között.
(Work&Job Server Kft.) (2014)

TŰZIFA
(2000)

TŰZIFA
(2000)

eladó.

Tel.

0747-594-011.

eladó.

Tel.

0758-959-329.

VESZEK
20”-as
gyerekbiciklit
kislánynak, torpedóval, első kézifékkel,
sárvédővel, láncvédővel, nagyon jó
állapotban. Tel. 0748-178-532. (2012)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (19009)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(1405)
KERÍTÉSés
SZOBAFESTÉST
vállalok. Tel. 0754-321-542. (1985)
TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0753-628139. (1985)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (1943)
KÉSZÍTÜNK tetőket Lindab lemezből
vagy cserépből, teraszokat fából, szigetelést vállalunk kartonnal, polisztirénnel, bármilyen kis javítást.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény!
Tel. 0758-639-258. (1851-I)
KÉSZÍTÜNK és javítunk tetőket Lindab
cserépből, valamint csatornákat. Tel.
0752-377-342. (1670)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (717-I)
KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (19049-I)
KIADÓ kereskedelmi helyiség központi
zónában. Tel. 0745-824-161. (1401)
AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (1582-I)
TÉVÉJAVÍTÁS a kliens lakásán. Falura is kimegyek. Tel. 0740-527-205.
(19031-I)
VÁLLALUNK szobafestést, átalakítást, cserépforgatást. Tel. 0748-653591. (1880-I)
CÉG
10%
KEDVEZMÉNNYEL
építkezési munkát vállal: háztetők
készítését (Lindab cserépből) és
javításokat,
bádogosmunkát,
cserépforgatást, bontást, belső-külső
munkálatokat,
kapuk,
kerítések
készítését, szigetelést stb. Tel. 0747634-747. (1944)

MEGEMLÉKEZÉS

Két éve már, hogy minket
örökre itt hagytál, drága
emlékeddel örökre szívünkben maradtál. Soha nem
feledünk,
mindig
velünk
maradsz, halálod, míg élünk,
fájó emlék marad.
Kegyelettel
emlékezünk
június
27-én
TÖRÖK
ÁRPÁDRA
halálának
2.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerető családja. (1899)

Szomorú szívvel emlékezünk
június 27-én a maroskeresztúri
DOSA IRÉNKÉRE halálának 2.
évfordulóján. Emlékét
szívünkben őrizzük.

örökké

Élettársa és családja, valamint

testvérei és családjuk. (1803)

Fájó
szívvel
emlékezünk
TÓTH JÁNOSRA, a TCM volt
dolgozójára halálának első
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! A
gyászoló család. (1986-I)

A temető kapuja szélesre van
tárva, útjait naponta sok-sok
ember járja. Van, aki virágot,
mécsest visz kezében, olyan
is, ki bánatot visz szomorú
szívében. Tizenhatodik éve
már, hogy ezt az utat járjuk,
megnyugvást lelkünkben még
most sem találunk. Sírod előtt
állunk, talán te is látod,
körülötted van ma is szerető
családod.
Eljöttünk
újra
tisztelni téged, szívünkben
hordjuk
örök
emléked.
Szomorú szívvel emlékeztünk
június 15-én, halálának 16.
évfordulója
alkalmából
a
nyárádselyei
születésű
KACSÓ MÁRIÁRA szül. Vér,
szorgos kezű, melegszívű
édesanyámra.
Emlékét
szívünkben őrizzük. Szomorú
szívű lánya, Erzsi, három
unokája: Magdi, Éva, Csaba
és családjuk. (1965-I)

Fájó szívvel emlékezem drága
testvéremre, KACSÓ JÓZSEFRE halálának 23. évfordulóján.
Erzsi. (1965-I)

Már egy éve, hogy örökre
elmentél, itt hagytál bennünket, és búcsút sem vettél.
Elhagytad a házat, amit úgy
szerettél, minket és mindent,
amiért
küzdöttél.
Pihenj
csendesen, hol nincs már
fájdalom,
szívünkben
itt
leszel, míg élünk a világon.
Könnyes az út, mely sírodhoz
vezet, a Jóisten őrködjön
pihenésed
felett.
Virágot
viszünk egy néma sírra, de
ezzel már nem hozhatunk
vissza. Tudjuk, hogy nem
jössz, de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne
tudjon fájni. Míg velünk voltál,
mi nagyon szerettünk, hiányzol nekünk, soha el nem
feledünk.
Fájó
szívvel
emlékezünk
június 27-én a vargyasi
születésű JANKÓ ÁRPÁDRA,
a volt IMATEX dolgozójára.
Emlékét őrzi három gyermeke,
három unokája: Magdi, Éva,
Csaba, valmint Erzsi és
családjuk. Nyugodjál békében! (1965-I)

Három éve már, hogy nem
vagy velem, akárhányszor
eszembe jutsz, könnyes lesz a
szemem. Lelked, remélem,
békére talált, s tudom, hogy te
így is mindig vigyázol reám.
Fájó szívvel emlékezem június
27-én szeretett nagytatámra,
CSAVAR DEZSŐRE halálának
3.
évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Unokája, Szidónia.
(1972)

Szomorú szívvel és soha el
nem
múló
fájdalommal
emlékezünk június 27-én
férjemre, FAZAKAS ALBERTRE, aki egy éve, 72 éves
korában elhunyt. Emlékét
fájdalommal a szívünkben
őrizzük. Nyugodjon békében!
Felesége, két gyermeke, két
unokája, menye, veje és
nővére. (1990-I)

ELHALÁLOZÁS
MAKKAI ÉVA
szül. Soós
85 éves korában elhunyt. Temetése szerdán, június 28-án 12
órakor lesz a református temetőben.
Gyászoló rokonai. (2006-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
A Bolyai Farkas Líceum 1957ben végzett C osztályos
öregdiákjai szomorú szívvel
búcsúznak szeretett osztálytársuktól, SZILÁGYI ZOLTÁNTÓL. Emléke legyen áldott,
nyugalma
csendes!
A
családnak kívánunk lelkierőt és
vigasztalódást! Osztálytársai.
(1984)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik drága szerettünk,
MAKKAI
LAJOSNÉ
szül.
SZÖVÉRFI GIZELLA temetésén
részt vettek, sírjára virágot
helyeztek és együttérzésükkel
mély
fájdalmunkban
velünk
osztoztak. A gyászoló család.
(1992-I)

Hálás
köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik szeretett
édesanyánkat,
MÁTÉFI
SÁNDORNÉT
utolsó
útjára
elkísérték. A gyászoló család.
(1997)
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Marosvásárhely municípium

versenyvizsgát szervez megüresedett
I. besorolású, fő szakmai fokozatú
felügyelői állás betöltésére a Gazdasági
Igazgatóság bérbeadás-, eladás-, szerződésbetartás-felügyeleti osztályán

Az írásbeli vizsgát az intézmény Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén tartják 2017. július 26-án 10 órakor.
A pályázati dossziékat jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III.
részében való megjelenésétől számított 20 napon belül lehet benyújtani a hivatalban, a 87-es irodában, és tartalmazniuk kell azokat az
iratokat, amelyeket a 2008. évi 611-es kormányhatározat 49. cikkelyének 1. bekezdése és a 2013. évi 192-es rendelet 2. cikkelye ír elő.
A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szükséges iratok és a
könyvészet listája a polgármesteri hivatalban, illetve a
www.tirgumures.ro weboldalon is tanulmányozható.
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mellékállomásán, naponta 8–14 óra között.
Dr. Dorin Florea polgármester

Marosvásárhely municípium
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versenyvizsgát szervez megüresedett állások betöltésére a virágházakat, parkokat, zöldövezeteket kezelő osztályra

Az állásokat olyan jelentkezők tölthetik be, akik eleget tesznek a 2011. évi, utólagosan módosított és
kiegészített 286-os kormányhatározattal elfogadott keretszabályzat 3-as cikkelyében előírtaknak.
• egy szakfelügyelő a kertészetbe
– felsőfokú műszaki végzettség
– legalább egy év tapasztalat
• egy szakfelügyelő az erdőalapért és zöldövezetekért felelős osztályra
– felsőfokú műszaki végzettség
– legalább egy év tapasztalat
A versenyvizsgát a polgármesteri hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén tartják, az alábbiak szerint:
– 2017. július 3-án 12 óra – a dossziék benyújtásának határideje
– 2017. július 11-én 10 óra – írásbeli vizsga.
A meghallgatás időpontját később közöljük.
A beiratkozáshoz szükséges iratok és a könyvészet listája a www.tirgumures.ro weboldalon tanulmányozható.
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mellékállomásán vagy a székhelyen: Győzelem tér 3. szám, 87-es iroda.
Dr. Dorin Florea polgármester
FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
a róm. katolikus temető
területén ,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

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

minőségügyi munkatárs / minőségellenőr

Európai Unió által támogatott projekt,Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, Nemzeti Vidékfejlesztési
Terv 2014 – 2020, LEADER tengely C19400043011672815070/ 22.12.2016. számú támogatási szerződés

Pályázati felhívás

Kelt: 2017. június 27.

A MAROSMENTI PARTNERSÉG LEADER EGYESÜLET felhívja az érdeklődők figyelmét a következő pályázati lehetőségekre: M5/6B és M6/6A intézkedés
1) M5/6B intézkedés: Falvak fejlesztése
Pályázati felhívás referenciaszáma: M19.2–M5/6B-01/ 27. 06. 2017.
Június-július időszak keretösszege: 372.605,78 euró
Támogatás mértéke: 90–100%
Pályázhatnak: önkormányzatok vagy ezek egyesületei
Maximális támogatási összeg/projekt: 100.000 euró.

2) M6/6A intézkedés: Kisvállalkozások létrehozása és fejlesztése
Pályázati felhívás referenciaszáma: M19.2–M6/6A-01/ 27. 06. 2017
Június-július időszak keretösszege: 186.348,89 euró
Támogatás mértéke: 70–100%
Pályázhatnak: nem mezőgazdasági jellegű,új létesítésű, valamint már működő mikro- és kisvállalkozások, valamint gazdák, vagy mezőgazdasági háztartás tagjai, akik tevékenységüket diverzifikálnák egy nem
mezőgazdasági jellegű tevékenység bevezetésével
Maximális támogatási összeg/projekt: 40.000 euró
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. június 27. – július 28.

A pályázatokat a LEADER akciócsoport nagyernyei irodájában (Nagyernye 439. szám) lehet leadni
munkanapokon 10-14 óra között.

Részletek és további információk:
A pályázati útmutatót, amely tartalmazza a pályázatokkal egyidejűleg benyújtandó dokumentumok listáját és a szelekciós kritériumokat, igényelni lehet az egyesület székhelyén működő irodában, vagy le lehet
tölteni az egyesület honlapjáról (www.leadermuresean.ro).

Kapcsolat: Marosmenti Partnerség LEADER Egyesület, Nagyernye, Fő út 349. szám, irányítószám
547215, tel.: 0265/335-371, 0745-574-616, 0759-022-385, e-mail: leadermuresean@gmail.com,
leadermuresean@leadermuresean.ro

Elvárásaink:
• középiskolai végzettség
• MS Office programok ismerete
• önszervezőkészség, döntéshozó
képesség
• tanulékonyság

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

Előny:
• a műszaki rajz alapfokú ismerete, termelőközegben szerzett minőségügyi szakmai tapasztalat.
Az önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház
vevőszolgálatán („Gyártás – minőségellenőr” megjelöléssel),
Dózsa György u. 145/a, illetve e-mailben
a productie@surubtrade.ro címen.
További információ a 0745-043-920 telefonszámon.

