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Kifutópálya decemberre lehet

A Transilvania repülőtér kérdőívekkel méri fel az utasok igényeit

Hagyományőrző
kistérségi napok

A vágtára kilátogatók nemcsak a lovakat, lovasokat, csikósokat és huszárokat csodálhatták meg, hanem a
Kis-Küküllő felső szakaszán elterülő
községek értékeivel is megismerkedhettek.

____________4.
Kezdődik
az V. Székelyföldi
Jótékonysági
Motorostalálkozó
és Rockfesztivál!

A méltán nevessé vált Szentegyházi
Jótékonysági Motorostalálkozóról és
Rockfesztiválról van szó, amely marosvásárhelyi vonatkozással is rendelkezik: az öt szervező motorosklub
közül az egyik Vásárhelyen tevékenykedik.

____________5.
Biztonságosabb
vakációzást!

A nyári vakáció az egyik legszebb időszak, amit a diákok barátaikkal, táborokban, kirándulásokkal, szórakozással tölthetnek. A rengeteg szabadidő
mellett azonban számolni kell azokkal
a veszélyekkel is, amelyek a bűnözés
kategóriájába tartoznak.

nem felel meg az előírt paramétereknek.
A WizzAir légitársaság, miután tavaly ősszel a
tízéves marosvásárhelyi jelenlét alkalmából ünnepélyesen köszöntötte kétmilliomodik utasát,
megszüntette marosvásárhelyi járatait, és ezeket
Kolozsvárra költöztette. A légitársaság honlapján azonban Marosvásárhely most is úti célként
szerepel, ami jelzi, hogy a légitársaságnak nem
áll
szándékában véglegesen kivonulni innen.
Mezey Sarolta
Annak érdekében, hogy a nemzetközi légi utasA marosvásárhelyi Transilvania repülőtéren forgalom újraindulhasson – amit nagyon sokan
jelenleg nem bonyolítanak menetrend szerinti várnak –, sőt, azért, hogy más légitársaságok
utasforgalmat, mivel a kifutópálya minősége révén több európai úti célt is beiktassanak, sürA Transilvania Nemzetközi Repülőtér
fejlesztési stratégiájának részeként a
repülőtér vezetősége kérdőíves felmérést kezdeményez Marosvásárhelyről a világ
minden szegletébe címmel, azzal a céllal,
hogy 2018-tól bővítsék a repülőtér belföldi és külföldi járatainak számát.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

gős a repülőtér kifutópályájának mielőbbi felújítása.
A jelenlegi helyzetről Péter Ferenc, a Maros
Megyei Tanács elnöke nemrégiben nyilatkozott.
– A repülőtér kifutópályájának felújítására vonatkozó versenytárgyalást meghirdettük a közbeszerzési eljárások elektronikus rendszerében
(SEAP). A cégeknek lehetőségük van arra, hogy
ajánlatokat tegyenek, augusztus első napjaiban
ez a folyamat lezárul, s ha nem lesznek óvások,
akkor augusztus végén a nyertes céggel meg
lehet kötni a kivitelezési szerződést. Ha van
(Folytatás a 3. oldalon)

Kormányalakítási
megbízást kapott a PSD–
ALDE koalíció jelöltje

Klaus Johannis államfő bejelentette, hogy
megbízta kormányalakítással hétfőn Mihai
Tudosét, a bizalmatlansági indítvánnyal leváltott Grindeanu-kormány gazdasági miniszterét, akit az eddig is kormányzó PSD–ALDE
szociálliberális koalíció javasolt a miniszterelnöki posztra.

Johannis beszámolt arról, hogy a hétfői kormányalakítási egyeztetéseken csak a szociálliberális koalíció állította azt, hogy többséggel rendelkezik a parlamentben,
és csak a PSD–ALDE koalíció nevesített miniszterelnök-jelöltet. Az ellenzéki pártoknak „alapjában véve”
nem volt jelöltjük, és annak sem látta jelét, hogy bármilyen együttműködés alakult volna ki közöttük.
Az elnök szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) által
kirobbantott politikai válság sokat árt a gazdaságnak, az
ország nemzetközi megítélésének. Úgy vélekedett: a
válságnak sürgősen véget kell vetni, halaszthatatlan,
hogy legyen egy új kormánya az országnak, amely megoldásokat talál a felgyülemlett problémákra, és azokra
is, amelyeket „a PSD maga okozott” az utóbbi napokban.
(Folytatás a 3. oldalon)

____________8.
Zűr a megyei
futballban

A vezetői tisztségre egyedüliként
Bucur Mircea elnök jelöltségét fogadta
el a pályázati anyagokat felülvizsgáló
bizottság, a másik három jelölt (Eduard Grigore Bota, Cosmin Bălan Chiş,
Călin Flanja) jelentkezését formai
vagy alapszabályzatba ütköző okok
miatt elutasították.

____________9.

Kecskére káposztát

Benedek István

Amennyiben komolyan vesszük a Grindeanu-kormány
menesztésének hátterében álló kiértékelést, mely szerint
a gazdasági tárca a rábízott feladatokból egyet sem oldott meg teljesen határidőre, akkor pont a saját értékelésük által is leszerepelt minisztert megbízni új
kormányalakítással olyan, mintha a koalíció vezetői a
kecskére bíznák a káposztaültetvény őrzését. Eddig is
tisztán látható volt, hogy a kormánytöbbség mögött álló
pártvezetők saját játékszerüknek tekintik az országot, ez
nemcsak a választási kampányból és a féléves kormányzásból volt leszűrhető, hanem abból is, hogy a végül bizalmatlansági indítvánnyal menesztett kormányfőnek a
lemondásáért cserébe korábban úgy ígérte pártfőnöke
a különböző zsíros állami posztokat, ahogy a piacon
szoktak alkudozni a nem szoláriumban lebarnult honpolgártársaink. Ebből a jelölésből is ugyanez a hozzáállás köszön vissza.
Hogy még mi lehet ennek a jelölésnek a hátterében,
arról vörösre kalapálják mostanság a billentyűzetet az
elemzők. Van, aki úgy látja, hogy az államelnök a második mandátumára játszik, és azért nem tett keresztbe
a szociáldemokratáknak, hogy azok saját tehetségük
(Folytatás a 3. oldalon)
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Ma LEVENTE, IRÉN,
holnap PÉTER, PÁL napja.
PÉTER: héber eredetű, görög
és latin közvetítéssel érkezett
hozzánk. Jelentése: kőszikla.
PÁL: latin eredetű, jelentése:
kis termetű férfi.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM

A Nap kel
5 óra 31 perckor,
lenyugszik
21 óra 19 perckor.
Az év 179. napja,
hátravan 186 nap.
kánikula
Hőmérséklet:
max. 320C
min. 190C

BNR – 2017. június 27.

1 EUR

4,5630

100 HUF

1,4757

1 USD

1 g ARANY

4,0522
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Bemutatkozott a megyei csendőrség
megbízott parancsnokhelyettese

Tegnap sajtótájékoztatón mutatkozott be Todoruţ Ioan Eugen
ezredes, a megyei csendőrség
parancsnokhelyettese,
akit
folyó év június 15-én fél évre
helyeztek Maros megyébe.

A parancsnokhelyettes az intézmény szóvivőjével, Motoc Anca-Roxana alhadnaggyal közös sajtótájékoztatón beszélt megbízatásáról, a csend-

őrség jövőbeni terveiről, és röviden beszámolt a 2017. január elseje és június
21. közötti időszak tevékenységéről.
Elmondta, hogy katonai karrierjét
1991-ben kezdte a gyergyószentmiklósi katonai egységnél, majd a Neamţ
megyei csendőrségnél folytatta, és végigjárta a hierarchia összes lépcsőfokát, amíg megkapta az ezredesi rangot.
Mielőtt a jelenlegi tisztségébe kinevezték volna, a kolozsvári mobil rend-

Fotó: Mózes Edith

őrszolgálat megbízott parancsnoka
volt.
A beszámoló alapján az idei esztendő első szemeszterében 342 esetben, 2246 csendőrrel vettek részt
közrendbiztosító missziókban, szemben a tavalyi év azonos időszakával,
amikor 264 esetben 1797 csendőrrel
teljesítettek hasonló küldetést. Ez
29,54 százalékos növekedést jelent.
Újságírói kérdésre válaszolva
mondta el, hogy ez annak köszönhető,
hogy egyre több a falunap vagy másfajta kulturális esemény, amelyeken
kötelező módon biztosítaniuk kell a
közrendet és a közbiztonságot.
A fent említett időszakban 2702
esetben kellett részt venniük közrendfenntartó akcióban, összesen 9675
fővel, szemben a korábbi időszakkal,
amikor 2753 bevetésük volt, ami
1,8%-os csökkenést jelent. Ez annak is
köszönhető, hogy ebben a periódusban
nagyobb hangsúlyt fektettek a rendbontások vagy bűncselekmények megelőzésre.
A következő időszakban a legfontosabbnak a közrend biztosítását tartja,
főként a nagyobb tömegrendezvényeken, az orvvadászat és orvhalászat, a
bűnözésmegelőzés és -visszaszorítás
folytatását, illetve a közrend biztosítását járőrözésekkel mind városon, mind
a falvakon. (mózes)

mára. Folyamatosan azon dolgozunk,
hogy valami újat, különlegeset és tartalmasat adhassunk a résztvevőknek.
Nagy örömünkre szolgál, hogy az idén
Biró András Zsolt és a Turán Alapítvány segítségével belecsempészhettünk egy kicsit a Kurultájból is a
programunkba” – mondta Sorbán Attila Örs, az EMI-tábor főszervezője.
Hozzátette, minden magyar a jelenlétével tudja leginkább támogatni a tábort.
Mint ismeretes, az alapítvány munkatársai a Kurultáj főszervezői is egyben. Az említett szó, illetve ennek
változatai az altaji nyelvekben törzsi
gyűlést jelent, ez pedig a törzsi rendszerben és az erre épülő törzsi szövetségekben élő sztyeppei lovas nomád
kultúrák szinte mindegyikében megtalálható vagy megtalálható volt – fogal-

maznak a Kurultáj szervezői. Ma a
Kurultáj-Magyar Törzsi Gyűlés a magyarság és egyben egész Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvényévé nőtte ki magát, amelyet több
mint száz Kárpát-medencei magyar
hagyományőrző és civil szervezet
részvételével bonyolítanak le.
A tábor programjában, a koncertek,
történelmi, kulturális előadások, az ifjúsági programok mellett az idén is
nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományőrző tevékenységekre, mint a
lovasíjászat, jurtabemutató és sok más
egyéb különlegesség. A rendezvény
teljes programja hamarosan elérhető
lesz az emitabor.hu/erdely-en internetes oldalon.
Az Erdélyi Magyar Ifjak
sajtóirodája

162,9821

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

Nem lesz földgáz Abosfalván
és Désfalván

A Transgaz egyik fővezetékének karbantartási munkálatai
miatt június 28-án 9 órától szünetel a földgáz-szolgáltatás
Abosfalván és Désfalván.

Erdélyi turnén
az Udvari Kamaraszínház!

A magyarkanizsai Udvari Kamaraszínház erdélyi turnéjának első állomása a marosvásárhelyi Kultúrpalota. A 2002ben alakult délvidéki társulat június 28-án, szerdán 19
órától a Kié ez az ország? című előadást mutatja be, amelyet június 29-én, csütörtökön Szovátán a Domokos Kázmér Művelődési Otthonban szintén 19 órától ismétel meg.
A marosvásárhelyi előadásra a belépés díjtalan, támogatásokat, adományokat elfogadnak

A Fölszállott a páva
területi válogatója Mikházán

Az idén a népszerű népdal- és -táncverseny, a Fölszállott
a páva erdélyi válogatóját július 7-én, a Mikházi Csűrszínházban tartják. Az énekes szólisták, énekegyüttesek,
hangszeres szólisták, zenekarok és táncegyüttesek 14-16
óra között mutatkozhatnak be a zsűrinek. A válogató vendége a 2013-as Fölszállott a páva népzenei és néptánc tehetségkutató verseny közönségdíjas együttese, a
nyárádszeredai Bekecs néptáncszínház. A belépés ingyenes.

Kortárs zenei nap a Csűrszínházban

A Csűrszínházi Napok után folytatódnak a rendezvények
Mikházán, július 15-én 18 órától a Bronx Egyesület szervezésében sor kerül az első csűrszínházi kortárs zenei
fesztiválra, amelynek társszervezője a marosvásárhelyi
Rocksuli. Fellépnek: a Bronx és Koszika & HotShots
akusztikus koncerttel, a Moonfellas, a Bolyai Farkas Líceum zeneköri diákjai és Rocksuli növendékei. Belépők a
helyszínen válthatók.

Ezer Székely Leány Találkozója

Az idén július elsején szombaton Csíkszeredában, majd a
csíksomlyói nyeregben szervezik az 1931-ben kezdeményezett, majd 1990-ben felelevenített Ezer Székely Leány
Találkozóját. Az esemény seregszemléje Csíkszereda főterén kezdődik, majd az felvonulás után Csíksomlyón 11
órától ünnepi szentmise lesz. A kézművesvásár 10 órakor,
a rendezvény 13 órakor nyílik a nyeregben levő színpadon, majd estig tart. A rendezvény ideje alatt népviseletkiállítás és gyermekjátékok színesítik a programot.

Közúti ellenőrzések

Június 23. és 25. között fokozottan ellenőrizték a közúti
közlekedést a Maros megyei közlekedési rendőrök. Az említett időszakban 350 büntetést róttak ki. 46 jogosítványt
és 11 törzskönyvet felfüggesztettek. Az esetek többségében (206) gyorshajtásért bírságoltak, 8 esetben a járművezetők
50
km/órával
haladták
meg
a
sebesség-korlátozást. 24 alkalommal szabálytalan előzésért vonták felelősségre a sofőröket.
Hírszerkesztő: Vajda György

Egy kis Kurultáj az EMI-táborban

Egyetlen év sem telhet el az
EMI-tábor nélkül, így ebben az
esztendőben is a Gyergyói-medencében, Gyergyószentmiklóson szervezi meg zsinórban a
tizenharmadik EMI-tábort az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) szervezete a Magyar Turán Alapítvány
partnerségében, július 26-30.
között.

Erdély legnagyobb nemzeti táborának ad helyet július 26-30. között
Gyergyószentmiklós. Az idén az EMItábor szervezőcsapata tovább erősíti az
esemény hagyományőrző jellegét, a
Magyar Turán Alapítvány tagjai támogatásának köszönhetően.
„Évről évre azért szervezzük meg az
EMI-tábort, mert hiánypótló nemzeti
rendezvény az erdélyi magyarság szá-

RENDEZVÉNYEK

Falunap és cseresznyevásár
Marosvécsen

Június 29-e és július 2-a között tartják Marosvécsen a
hagyományos falunapot és cseresznyevásárt. Június
29-én, csütörtökön este érkezik Marosvécsre Diósd
testvértelepülés 35 tagú küldöttsége, akikkel pénteken
a vendéglátók kirándulásra mennek Székelyföldre. A falunap hivatalos megnyitója 21 órától lesz a marosvécsi
kultúrotthonban, ahol az ünnepi beszédeket követően
fellépnek a helybéli hagyományőrző tánccsoportok,
majd a diósdi női énekkar. A rendezvény július elsején
szombaton 9 órától a futballpályán sportvetélkedőkkel
folytatódik (kerékpár, labdarúgás, atlétika), 21 órától

Delhusa Gjon, Miron Minodora és Mohácsi Brigitta koncerteznek. Július 2-án 9.30-kor nyitják meg a cseresznyevásárt, amelynek színpadán fellépnek a marosvécsi,
disznajói, magyarói, erdőidecsi, kisidicsi és dédai román
és magyar hagyományőrző néptánccsoportok.

Jótékonysági színházi előadás

Az UNITER és a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Liviu Rebreanu Társulata június 29-én, csütörtökön 19
órától a színház nagytermében bemutatja az Improvizációs bajnokság című előadást, amelynek bevételét
kollégájuk, a súlyos beteg Mihaela Florina kezelésére
fordítják. A jegyeket a színház pénztáránál lehet megvásárolni. Rendező Vlad Massaci, fellépnek még: Rareş
Budileanu, Csaba Ciugulitu, Mihai Crăciun, Costin Gavază, Mihaela Mihai, Ion Vântu, Georgiana Ghergu,
Cristian Iorga, zongorán kísér Zeno Apostolache Kiss.

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

A Népújság szerkesztősége ma 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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Kifutópálya decemberre lehet

(Folytatás az 1. oldalról)
kivitelezési szerződés, akkor három
hónap – 108 nap – alatt kell a nyertes
cégnek befejeznie a munkálatot. Ezek
szerint decemberre kész kellene legyen
a repülőtér. Még nem tudjuk pontosan,
hogy a részt vevő cégek milyen ajánlatokkal jönnek. Az érdeklődés eddig elég
nagy, bízunk abban, hogy komoly kivitelező nyeri el a munkát, és kifogástalanul el tudja végezni a repülőtér
kifutópályájának felújítását – fogalmazott az elnök.
Piackutatás az igények felmérésére
Tekintettel arra, hogy a kifutópálya felújítása „sínen” van, a repülőtér vezetősége arra törekszik, hogy a Maros
megyeiek, de a szomszédos – BeszterceNaszód, Fehér, Hargita, Kovászna és
Brassó – megyékben élő több mint 2,6
millió lakos igényeit is felmérje, és ehhez
igazodva építse fejlesztési stratégiáját.
Ennek érdekében a www.aeroportultransilvania.ro honlapon és a Facebookon
kérdőívet tettek közzé, és arra számítanak, hogy minél többen kitöltik, hiszen
ettől lesz releváns a felmérés.
A honlapon ismertetik a légikikötő
előnyeit, mégpedig azt, hogy a közvetlen
közelében halad az észak-erdélyi autópálya, amelyet nagyon nagy késéssel, de
építenek, s amelyet tervek szerint 2018ban adnak át a forgalomnak.

A repülőtér vezetőségének az a szándéka, hogy megkönnyítse az üzleti és
szabadidős utakat, hiszen nem mindegy,
hogy Vásárhelyről indul valaki Németország városaiba vagy Londonba, Párizsba, Barcelonába, vagy Kolozsvárról,
amihez még kétórás autóutat kell megtenni.
A repülőtér a 2017–2022-es időszakra
célul tűzte ki, hogy új terminált és parkolót épít, új repülőtéri tűzoltóautót vásárol, egy válságközpontot hoz létre,
hogy a repülőtér a nemzetközi szabványoknak megfelelően működhessen és
növelje a vonzáskörzetét. Ugyanakkor
népszerűsítő akciókat indít, hogy a repülőtérről új légitársaságok is tudomást
szerezzenek, illetve hogy növekedjen az
innen induló járatok és utasok száma.
Prioritás lesz a cargo (teherszállítás)
szolgáltatások elindítása, hogy ezzel is
erősítsék a légikikötő geostratégiai helyzetéből adódó előnyöket, hogy kihasználják az észak-erdélyi autópálya, a
tervezett moldvai autópálya, az E60-as
európai út, a vasút és az ipari park közelségét.
Az utasok és a lakosság segítségével
tehát, a kérdőívben adott válaszok alapján, javítani szeretnék a Transilvania
Nemzetközi Repülőtér szolgáltatásait.
Ahhoz, hogy eldöntsék, milyen úti célok
irányába kellene járatokat indítaniuk, a
kérdőívben feltett kérdésekre kell vála-

szolni román, magyar vagy angol nyelven. Itt ilyen kérdések szerepelnek, mint:
milyen gyakran utazik repülővel egy év
alatt? Hová utazik a leggyakrabban repülővel? Milyen repülőtér szolgáltatásait
vette igénybe a leggyakrabban az elmúlt
években? Amikor a Transilvania Nemzetközi Repülőtér szolgáltatásait választotta, miért döntött emellett? Milyen
gyakorisággal utazna az Ön által javasolt
útvonalon? Milyen célból utazna a megnevezett városokba, országokba?
Peti András, a Transilvania repülőtér
igazgatója elmondta, hogy múlt héten indították a kérdőívet, tulajdonképpen piackutatásról, igényfelmérésről van szó,
hiszen a légitársaságokkal időben – fél
évvel, egy évvel korábban – el kell kezdeni a tárgyalásokat annak érdekében,
hogy új járatokat indíthassanak. Az a
fontos, hogy minél többen töltsék ki a
kérdőíveket, hogy a válaszokat alapul
véve tárgyalhassanak például egy hollandiai járat beindításáról, ha ezt többen
is igényelnék.
Az igazgatót arról kérdeztük, hogy
milyen légitársaságokkal vették fel a
kapcsolatot eddig, amelyek érdekeltek
lennének járatok indításában. Erre – az
üzleti titoktartásra hivatkozva – nem
kaptunk választ. Annyit azonban megtudtunk, hogy több légitársaságról van
szó, amelyekkel bel- és külföldi járatok
indításáról tárgyaltak.

(Folytatás az 1. oldalról)
Johannis felszólította a pártokat, hogy
gyorsítsák fel a – miniszterek bizottsági
meghallgatását és a bizalmi szavazást
magába foglaló – parlamenti menetrendet, hogy még a hét vége előtt hivatalba
léphessen Románia új kormánya.
Az ötvenéves, jogász végzettségű
Mihai Tudose a Szociáldemokrata Párt
(PSD) 12 alelnökének egyike, 2000 óta
Brăila megyei parlamenti képviselő, két
alkalommal – összesen mintegy másfél
évig – vezette a gazdasági tárcát.
Tudosénak az alkotmány értelmében
tíz napon belül kell a parlament elé járulnia, hogy bizalmat kérjen a kabinet
névsora és a kormányprogram számára.
Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt
(PSD) és a képviselőház elnöke is úgy
vélekedett, hogy az új kormányról akár
már csütörtökön is szavazhat a parlament.
A kormányalakítási egyeztetéseken az
államfő elsőként a PSD–ALDE szociálliberális koalíció küldöttségét fogadta:
Liviu Dragnea, a PSD és Călin Popescu
Tăriceanu, az ALDE elnöke a két párt
közös kormányfőjelöltje, Mihai Tudose
jelenlegi gazdasági miniszter számára
kért kormányalakítási megbízást.
Dragnea elismerte, hogy Tudose alkalmasságával kapcsolatban egyesekben
a párton belül is kételyek merültek fel. A
PSD több tisztségviselője amiatt aggó-

dott, hogy Tudose – aki a hírszerzési
akadémián szerzett mesteri fokozatot és
doktori címet – a „titkosszolgálatok embere” lehet. A PSD elnöke kifejezte meggyőződését, hogy a vád alaptalan.
Dragnea azzal érvelt: Tudose kollégája
volt egy korábbi kormányban is, és ha
külső befolyás alatt állna, akkor ő azt
„megérezte volna”.
A jelölt plágiumgyanú miatt megkérdőjelezett doktori címével kapcsolatban
Dragnea azt mondta: nem szakértője a
kérdésnek, de Victor Pontát is plágiummal gyanúsították, és attól még szerinte
„jó kormányfő volt”. A PSD elnöke azt
sem találta problémának, hogy a Grindeanu-kormány tevékenységének kiértékelésekor a Mihai Tudose vezette
gazdasági tárca sem szerepelt valami fényesen, a tervezett intézkedések közül
állítólag egyet sem teljesített határidőre.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem
tett alternatív javaslatot Johannisnak a
kormányfő személyére, mivel értékelése
szerint a parlament jelenlegi összetétele
nem teszi lehetővé, hogy kormánytöbbség alakuljon ki a jobboldalon. Ludovic
Orban pártelnök szerint azonban a két
hete kirobbantott politikai válság is azt
bizonyította, hogy a PSD megtévesztette
választóit, alkalmatlan az ország vezetésére, ezért a PNL előrehozott választásokat javasolt az elnöknek.

Az RMDSZ az újonnan alakuló
kormánnyal is párbeszédre törekszik
Az RMDSZ nem mond le a parlament
elé terjesztett törvénytervezeteiről, az
újonnan alakuló kormánnyal is párbeszédre törekszik, továbbra is társadalmi
paktumot szorgalmaz a román többség
és a nemzeti kisebbségek között – hangoztatta Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke hétfőn, miután Klaus Johannis
államfő fogadta a szövetség küldöttségét.
Kelemen Hunor azt valószínűsítette,
hogy az RMDSZ bizalmat szavaz majd
Mihai Tudose kormányának, erről azonban a szövetség parlamenti frakciója fog
formális döntést hozni.
A magyar érdekképviselet vezetője
hozzátette: a parlamenti többség joga és
felelőssége kormányozni. „Mi nem leszünk része a következő kormánynak, ez
biztos, ilyen szándék nem létezik. Van
egy együttműködésünk a PSD–ALDE
többséggel, az együttműködés négy évre
szól, azzal a pontosítással, hogy minden
parlamenti ülésszak végén mérleget készítünk. Erre június 30. után kerül sor, és
ennek a megállapodásnak a fényében el
tudom képzelni azt, hogy megszavazzuk
és támogatjuk a kormány beiktatását,
majd pontszerűen támogatjuk vagy nem
támogatjuk a kormány különböző kezdeményezéseit” – magyarázta a magyar
közmédiának Kelemen Hunor. (MTI)

Távoznia kellett a CNN amerikai
hírtelevíziótól három újságírónak,
mert hamis orosz vonatkozású
történetet közöltek.

ros orosz befektetési alap vezérigazgatója, Kirill Dmitrijev és Anthony Scaramucci közötti megbeszélés ügyében. A
találkozóra a CNN szerint a Trump beiktatási ünnepsége előtti napokban került
volna sor. A CNN azt állította: demokrata
párti szenátorok tudni szeretnék, hogy a
megbeszélésen valóban szó volt-e az
Oroszország ellen hozott szankciók feloldásáról, amely az orosz befektetési alapot is érintette volna.
A híranyag botrányt okozott, és a
CNN szóvivője bejelentette: a riportot
visszavonták, a televízió honlapján már
nem szerepel, és írásban kértek bocsánatot Anthony Scaramuccitól, aki a bocsánatkérést elfogadta.
Scaramucci még pénteken perrel fenyegette meg a hírtelevíziót, amelynek
vezetése ezt követően vonta vissza és tö-

rölte honlapjáról a hamis riportot. Az újságírók ezután mondtak le, de az esetet
a CNN csak hétfőn este hozta nyilvánosságra. A tévé szóvivője részleteket nem
közölt, s elhárított minden érdeklődést.
Így nem derült fény arra, hogyan kerülhetett adásba a riport, és miért nem ellenőrizték az újságírók állításait.
Donald Trumpnak régóta – már a választási kampány idejétől – feszült a viszonya a CNN-nel. A televízió tavaly
nyíltan a demokraták elnökjelöltje, Hillary Clinton mellett kampányolt, s bocsánatot is kellett kérnie, amikor
kiderült, hogy a választást megelőző
egyik elnökjelölti vitában Clinton előre
megkapta a műsorvezetői kérdéseket.
Donald Trump a csatornát „hamis hírek”
televíziójának minősítette és még soha
nem adott interjút neki. (MTI)

Kormányalakítási megbízást kapott
a PSD–ALDE koalíció jelöltje

Hamis orosz vonatkozású „riportért” távozott
a CNN három újságírója

A három munkatárs azt követően távozott, hogy a múlt héten „oknyomozó
riportot” közölt Donald Trump amerikai
elnök egyik munkatársa, Anthony Scaramucci pénzügyi szakember és egy orosz
bankár közötti állítólagos egyeztetésről.
A három újságíró: a Pulitzer-díjra javasolt Thomas Frank riporter, a Pulitzerdíjas Eric Lichtblau felelős szerkesztő,
aki nemrégiben érkezett a CNN-hez a
The New York Times című napilaptól és
Lex Harris, az oknyomozó riportokért felelős szerkesztő. A sztori – meg nem nevezett forrásokra hivatkozva – arról szólt,
hogy a szenátus hírszerzési bizottsága
vizsgálatot folytat egy tízmilliárd dollá-

Ország – világ
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Mától hőségriadó

Sárga jelzésű kánikulariadót bocsátott ki kedden az
Országos Meteorológiai Igazgatóság (ANM). A figyelmeztetés szerdán 12 megyére érvényes az ország délnyugati, nyugati felén és a középső
régióban, csütörtökön pedig 33 megyére terjed ki.
Ugyanakkor csütörtökön öt, az ország déli és délnyugati régiójában fekvő megyére narancsszínű kánikulariadót adtak ki. A meteorológusok szerint
szerdán a Bánságban, a Körös-vidéken és Erdély
több régiójában kánikula lesz. A hőmérséklet legmagasabb nappali értékei 33 és 36 Celsius-fok között
lesznek, de éjszaka sem lesz 20 Celsius-foknál kevesebb. Ebben az időszakban heves záporok, felhőszakadások is kialakulhatnak. Csütörtökön az
ország még nagyobb területén lesz kánikula. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 34 és 36 Celsiusfok között alakulnak, az éjszakai minimum 20
Celsius-fok körül lesz. Ezenkívül az ország északi,
északnyugati régiójában, valamint hegyvidéken
rendkívüli légköri instabilitásra számíthatunk, villámlással, dörgéssel kísért felhőszakadás, jégeső –
főleg a délutáni órákban – több helyen kialakulhat.
(Agerpres)

A francia szenátusban is létrejön
egy Macron-párti frakció

A francia szenátusban is megalakul Emmanuel Macron államfő pártjának, a Köztársaság lendületben
nevű mozgalomnak a frakciója – jelentette be hétfő
este Francois Patriat szenátor, volt miniszter, aki a
szocialista parlamenti tagok közül az elsők között
csatlakozott a tavaly megalakult új politikai mozgalomhoz. A volt miniszter szerint legalább 25, maximum 70 tagú lesz az új csoport. Az LREM-frakcióba
a kommunistákon kívül várhatóan mindegyik frakcióból érkeznek majd szenátorok. A felsőházban háromévenként választják újra a szenátorok felét,
legközelebb szeptember 24-én. Az új nemzetgyűlés,
amelyben az elnöki mozgalom abszolút többséggel
rendelkezik, tegnap tartotta alakuló ülését. (MTI)

A Kreml bármilyen formátumban
kész a Putyin–Trump-csúcsra

Még mindig nincs konkrét terv az orosz és az amerikai elnök találkozójára a G20-csoport július eleji
hamburgi tanácskozásán, de a Kreml bármilyen protokollformátumban kész a Vlagyimir Putyin és a Donald Trump közötti csúcsra – jelentette ki hétfőn
Moszkvában Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő. „A
protokoll kérdése ebben az esetben másodlagos, mert
a két elnök közötti első személyes eszmecsere lehetőségéről van szó” – mondta Peszkov. Hozzátette,
hogy Putyin és Trump mindenképpen ugyanabban az
időben, ugyanabban a városban és ugyanazon a rendezvényen lesz jelen, ezért valamilyen módon alkalom
adódik majd a találkozójukra. (MTI)

A holland kormány részben felelős
a srebrenicai mészárlásért

Hollandia kormánya részben felelőssé tehető mintegy háromszáz boszniai muzulmán haláláért, akiket
szerb katonák az 1995-ös srebrenicai mészárlás
során meggyilkoltak, miután elhurcolták őket a holland ENSZ-békefenntartók bázisáról – mondta ki
kedden a hágai fellebbviteli bíróság. A törvényszék
döntése megerősítette az ügyben eljáró bíróság korábbi ítéletét, miszerint a holland katonáknak nem lett
volna szabad átadniuk a bázisukon dolgozó férfiakat
a tömeggyilkosságot elkövető szerb erőknek. (MTI)

Kecskére káposztát

(Folytatás az 1. oldalról)
szerint járassák le magukat, és ne vonulhassanak díszellenzékbe, mint a Colectiv-botrány után tették. Mások
azt vélik, hogy a két kabinetben is gazdasági tárcát vezető, de szakterületi érdeklődése alapján inkább a biztonságpolitika és hírszerzés világában járatos
kormányfőjelölt valójában a titkosszolgálatok befolyásának köszönheti a megbízatását. Mindkét felvetésnek
lehet valóságtartalma is. Annyi kiegészítéssel az elsőhöz, hogy az ellenzéki pártok jelenlegi állapotában még
a két mandátumot végigjátszott tengerésznek is nehéz
lett volna kibillenteni a hatalomból a kormánykoalíciót.
A második felvetés margóján, ha csak a kormányfőjelöltre árnyékot vető plágiumgyanút nézzük, már abból
is látszik, hogy egy zsarolható közszereplőnek melegítik
a kormánypalota bársonyszékét.
Az még egy kicsit kérdéses, hogy az új báb elfoglalhatja-e a helyét a színpadon, mert névtelen forrásokból
a médiába szivárgott információk szerint a szociáldemokrata táborban nem mindenki örült felhőtlenül az új
kormányfőjelöltnek, pont az illető titkosszolgálati kitettsége okán. De az a valószínűbb, hogy megkapja a parlament bizalmát, és megalakíthatja a kormányát. Ha a
„krízis” megoldódik, attól még a valódi válsághelyzet,
hogy gyakorlatilag egy-két ember úri kénye-kedve
szabja meg az ország dolgainak menetét, egyelőre
marad.
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Hagyományőrző kistérségi napok

A hét végén lezajlott Marosszéki Lófuttatással együtt
szervezett kistérségi napokat
a Kis-Küküllő Térségi Társulás
Erdőszentgyörgyön.

Gligor Róbert László

A vágtára kilátogatók nemcsak a
lovakat, lovasokat, csikósokat és
huszárokat csodálhatták meg,
hanem a Kis-Küküllő felső szakaszán elterülő községek értékeivel is
megismerkedhettek.
A kistérségi társulás elnöke,
Dósa Sándor kibédi polgármester
elmondta: azzal a gondolattal szervezték meg harmadszorra is a kistérségi napokat, hogy megmutassák
értékeiket. Ilyenkor sok turista és
érdeklődő érkezik, nekik meg tudják mutatni gasztronómiai és kézműves termékeiket. Ez a vidék nem
ipari térség, itt a kitörési pont a turizmus lehet, ezért azt szeretnék
megmutatni, hogy „mit tudunk az
asztalra tenni”, mit tud ez a térség
kínálni. „Azokat az értékeket kell
előtérbe helyezni, amelyekre tudunk vevőt találni” – fejtegette a
térségi vezető, hozzátéve, hogy
nemcsak az idegeneknek, hanem
egymásnak is meg kell mutatniuk
ezeket, hiszen nem biztos, hogy a
sóváradi ismeri a balavásári jellegzetességeket, a balavásári pedig a
kibédit.
Dósa Sándornak valóban igaza
volt, mert bár egy kivétellel min-

Néptáncai figuráit, étkeinek ízét is bemutatta a vidék

denki gulyást főzött, különböző ízeket hoztak magukkal a települések.
Szováta, Sóvárad, Kibéd, Erdőszentgyörgy, Gyulakuta és Balavásár egy-egy csapattal látott hozzá
finomságokat pörkölni, dunsztolni,
ízesíteni és két-három órán át kavargatni. Az elkészült étkeket végigkóstoló bizottságnak szinte
minden tetszett, ezért a leghagyományosabbnak a balavásárit, a
legízletesebbnek a gyulakutait, a
legotthoniasabbnak az erdőszentgyörgyit találták, a legkreatívabbak
a véckeiek voltak, a legpikánsabban
a kibédiek ízesítettek, azonban a

Fotó: Gligor Róbert László

Mintegy harminc termelő hozta el a vidék jellegzetes termékeit

szovátaiaké volt a legforróbb, míg
a legszebben a sóváradiak tálaltak,
bár ők pörköltet készítettek tarhonyával.
Az üstök szomszédságában rögtön a térség kézműves és helyi termékei sorakoztak sátrakban, hiszen
mintegy harminc termelő hozta el
mindazt, amit elő tud állítani: kötött, horgolt, bogzott díszek, karkötők, párnák, csipkék, ékszerek,
szőttes, varrottas, fazekas, rézműves tárgyak, bútorfestés, fafaragás,
szalmafonás és -ragasztás, újrahasznosított papírtermékek, házi szörpök, kisüsti pálinkák, mézes
pogácsák, péksütemények, levendula, szappan, népviselet egyaránt
szemügyre vehető és vásárolható
volt.
Nemcsak kézműves termékeit,
hanem kulturális értékeit, néptáncait is bemutatta a Kis-Küküllő
felső vidéke, hiszen az erdőszentgyörgyi Százfonat, a gyulakutai
Szivárvány, a sóváradi Szuszékdöngetők, a kibédi Piros Koszorú, a balavásári Vásár együttesek léptek
színpadra szombaton moldovai,
magyarlapádi, nyárádmenti, kölpényi, mezőségi és vajdaszentiványi
táncokkal, és a vajdaszentiványiakat is meghívták, hogy saját táncaikat ők maguk is bemutassák a
közönségnek.

tályok szerint. „Öröm volt nézni a
sok tehetséges gyereket, akik szoros
csatákat vívtak. Van utánpótlás Ernyében, de hiányzik egy helyi
sportklub, hogy felkarolja kis focistáinkat. Bízunk benne, hogy nemsokára ez is megoldódik. A
gyerekek mérkőzéseit követően két
„öreg” csapat is pályára lépett. A
nagy meleg ellenére, úgy érzem,
mindenki jól szórakozott, nézők is
voltak szép számban” – tájékoztaBerekméri Edmond
tott Serar Lóránd.
Délután a helyi Apafi Mihály álJánosi Ferenc, Nagyernye köz- talános iskola tanulói léptek fel tarség polgármestere érdeklődésünkre
elmondta, hogy az elmúlt évekhez
hasonlóan idén is a helyi értékeket
próbálták előtérbe helyezni. „Vannak
értékeink, hagyományaink, s meggyőződésünk, hogy ezeket meg kell
őrizni, ápolni kell. Büszkék vagyunk
iskolánk tánccsoportjaira, felnőtt- és
gyerekkórusunkra, bábszínészeinkre,
képzőművészeinkre, a Blue Art
együttesre, amelynek egyik tagja
nagyernyei. Évről évre arra törekszünk, hogy elsősorban őket mutassuk be a nagyközönségnek, hiszen ők
azok, akik településünk hírnevét
öregbítik” – nyilatkozta lapunknak a
polgármester.
Foci, néptánc, koncertek
A fesztivál szombaton délben minifoci-mérkőzésekkel kezdődött,
amit gyerekcsapatok számára rendeztek. A szervező Serar Lórándtól
megtudtuk, hogy 10 csapat vett
részt a barátságos tornán, koroszFotó: Berekméri Edmond

talmas műsorukkal a szabadtéri
színpadon, a szülők, nagyszülők
örömére. Nagy sikert és elismerést
aratott a tanintézmény Csillagfény
néptáncegyüttese, amely Maros
menti táncokat mutatott be. Kali
Gabriella helyi pedagógus, iskolaigazgató elmondta, hogy a faluünnepségre az iskolai évzáró műsor
legjobb műsorszámait válogatták
ki.
A kora esti órákban Costel Dumitru népdalénekes, majd a Corax
énekelt a közönségnek, később a
Mystery Band és a Vecker zenéjére
táncolhattak a jelenlévők. Az együttesek koncertjét követően DJ Ottó
biztosította a jó hangulathoz szükséges zenét azok számára, akik tovább akartak bulizni.
Főztek, faragtak, énekeltek
Vasárnap ünnepi istentisztelettel
és misével indult a nap, aztán előkerültek a bográcsok, hogy a meghívottak részére minőségi étek
készülhessen. Négy csapat tagjai
sürögtek-forogtak a főzősátrak
alatt. A polgármesteri hivatal
egyenruhás kötényesei pörköltet
készítettek disznóhúsból, az Alkotói
Ifjúsági Egyesület csapata babgulyást főzött. Közvetlen szomszédságukban az RMDSZ főzőmesterei
csülökpörköltet kavargattak egy hatalmas bográcsban, míg a Kolping
család magyaros borjúgulyást rotyogtatott. Elsőnek a kolpingosok
jelezték, hogy elkészült a főztjük,
amit Márkos Pál mesterszakáccsal

Nagyernyei Nyári Fesztivál – ötödször

A hét végén a polgármesteri
hivatal és a helyi RMDSZ szervezésében ötödik alkalommal
tartották meg a Nagyernyei
Nyári Fesztivált. A kétnapos
szórakoztató
és
hagyományőrző rendezvény helyszíne ezúttal az iskolaudvar
volt, ahol az elmúlt évekhez
hasonlóan idén is sok ember
megfordult.

Erről jut eszembe

Forró, de karcsú még a nyár. Mekkora hőség lesz, ha az évszak vastagodni kezd? Izzadva, pihegve, sopánkodva ugyan, de a jónép még
bírja a megpróbáltatást. Pedig a csúcsfokokba s a váratlan váltásokba,
viharokba a klímaváltozás, az általános felmelegedés is besegít. Szokjuk
a nehézségeket. Ki így, ki úgy. Többen a szabadtéri rendezvényeket, a
tovább szaporodó fesztiválokat választják búfelejtőként. Ilyesmiben
tényleg elképesztő a kínálat. Persze legnagyobb vonzerővel a rendhagyó
helyek, események rendelkeznek. A főúttól félreeső sóvidéki hegyi faluba,
Atyhába például érdeklődők százai látogattak múlt szombaton, noha
„csak” egy képzőművészeti kiállítás megnyitója ígért látnivalót, amire
ilyen nagy tömegek általában nem „vevők”. De Vinczeffy László festőművész és családja azzal, hogy a régi csűrt kiállítótérré alakította, és
kiváló alkotók segítségével folyamatosan bővíti értékteremtő elképzelését, olyasmit hozott létre, ami eléggé szokatlan és kellőképpen színvonalas ahhoz, hogy méltó legyen a közfigyelemre. Az elnéptelenedő
település lakói is rájöttek, milyen lehetőségeket rejt magában a Kakasülő Galéria, amelyet most már a Homloktörő Galéria is kiegészít, közülük is többen vélik úgy, érdemes a támogatásra. A tavalyi nyári
szezonban több mint ezerötszáz tárlatlátogató kereste fel a portát, csodálta meg a környezetet, örökítette meg a tájat és a többi látnivalót. Terjedőben a felismerés, bizony, ilyen „kuriózum”, minőségi művészet is
képes megpezsdíteni egy eldugott falu életét. A községi elöljárók is látják
a váratlanul megnövekedett idegenforgalomban mutatkozó közhasznot,
elkezdődhetett tehát az Atyhába vezető, siralmas állapotú út felújítása,
a falu egy részében már aszfalton lehet közlekedni. Ehhez hasonló folyamatra máshonnan is adhatnék példát. Legkézenfekvőbb az, ami a
mikházi Csűrszínház körül és annak köszönhetően történt, történik.
Erről gyakran írtunk a napokban, nem részletezem. A farkaslaki Kultúrcsűr is ilyen sikertörténet része, elindítója. És az utazásra, kikapcsolódásra csábító nyár még bőven kínálja körülöttünk e kezdeményezések
felfedezésére szólító alkalmakat. És városon? Ott is akad néhol ilyesmi.
Ha már régi dolgok újjászületéséből indultunk ki, maradjunk ennél.
Figyelő tekintetünk Kolozsvárra fordítsuk. Volt idő, amikor csak elriasztó példák érkeztek onnan. Egy ideje gazdagon mutat fel olyasmiket,
amiket eltanulhatnánk az ottaniaktól. Azt például, hogy miképpen lehet
hasznosítani, bekapcsolni a város vérkeringésébe a felszámolt vállalati
székhelyeket, a lerobbant üzemcsarnokokat. Legismertebb az egykori
ecsetgyár esete. A képzőművészek, formatervezők kapták meg, galériákat, műtermeket alakítottak ki, élénk alkotómunka helyszíne lett, pár év
alatt nemzetközi hírűvé vált. A közelmúltban a megszűnt Tehnofrig gyár
épületében hoztak létre új kortárs művészeti központot. Ott is pezseg
már a kultúra. A valamikori híres New York kávéház, vendéglő is új rendeltetést kap. Abban is körvonalazódnak a készülő galériák. És Marosvásárhelyen? Átment-e a letarolt ipari, gazdasági egységek, a rommá
hanyagolt üzemek, egyéb építmények valamelyike hasonló metamorfózison, kulturális arculatváltáson? Ugyan! Hát az Aranykakassal mi
van? És a somostetői vendéglővel? Hadd ne soroljam, hisz ez csak egy
jegyzet! Különben is, itt mindig más a fontos. Mindig a zavarosban halásznak a városgazdák. Ezt sem részletezem. Tudja mindenki, mire gondolok. Nem csoda, hogy a közvélekedés azt hangoztatja: katasztrófa,
ami ebben a városban történik! Pedig a medvék ide még be sem jöttek.
Vagy már rég itt vannak egyéb vadállatok társaságában, csak jól álcázzák magukat? Jut eszembe, néha stílszerű dolgok is történnek errefelé.
Rövidesen Marosvásárhely láthatja vendégül a mentősök világversenyét. Katasztrófahelyzetbe állítják majd itt a földgolyó legfelkészültebb
mentőegységeit. Hol tudnának ennél alkalmasabb helyszíneket biztosítani számukra?! (N.M.K. )

kóstoltunk meg. Egyetértettünk
abban, hogy remekül sikerült a pikáns borjúgulyás, amiből egy-egy
hatalmas adagot fogyasztottunk el.
Az ifjúsági egyesület sátránál
Török László faragász munkáit tekinthették meg az érdeklődők. A
művész faragókört vezet Marosszentgyörgyön,
Nagyernyében
pedig alkotóműhelye van, ahol rajzol és farag. Vasárnap egy 8-12
éves tanulókból álló csoportnak tanította a fafaragás művészetét. „Rájöttem, hogy a népművészetben a
belső világunk van hagyatékozva.
Ezzel magyarázható, hogy egy óvodáskorú gyerek, teológiai és népművészeti tudás nélkül, az itt
látható alapképleteket meg tudja

rajzolni. A magyar motívumvilág
optimizmust, vidámságot áraszt,
könnyű felfedezni, megtalálni benne
a szépet” – mondta a művész.
Délután elsőnek a nagyernyei iskola gyerekkórusa lépett színpadra
Kádár Zsolt zenetanár vezetésével,
majd Halmágyi Éva és Bonczidai
Dezső vásári bábjátékának örülhettek, tapsolhattak a kisebbek. Ezt követően a nagyernyei férfikórus
énekelt Jenei-Szenner László irányításával, majd a környéken igencsak
népszerű
Blue
Art
koncertezett. György Botond humorista poénjait a Jakab Csaba &
Band és a Bagossy Brothers Company fellépése követte. A faluünnepséget tűzijátékkal búcsúztatták.
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Anyanyelvből érettségiztek

Jól jött a Szigeti veszedelem

Tegnap reggel az anyanyelvi
vizsgával folytatódott az
érettségi. Maros megyében a
magyar nyelvű megmérettetésre 968, a német nyelvűre
57 diák iratkozott be. A magyar tagozaton végzett diákok közül 12-en nem jelentek
meg az írásbelin, a német tagozatosok közül senki sem hiányzott. Csalási kísérlet miatt
a szovátai vizsgaközpontból
zártak ki egy diákot – nyilatkozta Illés Ildikó megyei főtanfelügyelő-helyettes.

Nagy Székely Ildikó
Az írásbeli lejárta után humán és
reál szakos diákokat kérdeztünk a
feladatok nehézségéről, illetve saját
teljesítményükről.
A humán szakon végzett diákok
első tételként Radnóti Miklós Erőltetett menet című költeményét kapták, a reál szakosoknak a Fa leszek,
ha… című Petőfi-verssel kellett
dolgozniuk, egyebek mellett az alkotás témájának, a vershelyzetnek,
a dal műfaji jellemzőinek a meghatározását várták tőlük. Második tételként humán szakon a játékról, reálon
az illemről szóló tényközlő szöveg
szerepelt. A szöveghez kapcsolódó
kérdések megválaszolása után egyegy rövid fogalmazást is kellett írniuk a vizsgázóknak (a humán
szakosok esetében a gyermekjáték
problémamegoldó sajátosságára vonatkozó utolsó mondat mellett vagy
ellen kellett érvelni). A harmadik
tétel mind a humán, mind a reál szakosoknak Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című eposza volt.
Két, a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban végzett diáklány
szerint a második feladatsor volt a
legkönnyebb, a barokk eposz azonban megizzasztotta őket. Azt is elárulták, hogy egyikük a Szent
Margit-legendáról, másikuk Kármán
József Fanni hagyományai című regényéről írt volna szívesebben.
A megkérdezett bolyais diákok viszont éppen a Zrínyi-műnek örültek.
– A Petőfi-vers meglepett, nem
számítottam rá. De ha jól meggondoljuk, igazán semmire sem számítottam. Egészében véve könnyűnek
találtam a magyar írásbelit, és ha
többet készülök rá, bizonyára jobban megy – összegzett egy reál szakot végzett fiatalember, akitől azt is
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megtudtuk, hogy tulajdonképpen
csak az írásbelik előtti utolsó héten
készült erre a megmérettetésre,
többnyire a költők életrajzát és a stílusirányzatokat nézte át.
– A román vagy az anyanyelvi
vizsgát érezted nehezebbnek? – kérdeztük ugyanezt az érettségizőt.
– Nehéz a kettőt összehasonlítani,
a
követelményrendszer
ugyanis nagyban különbözik. Azt
sem lehet figyelmen kívül hagyni,
hogy a magyar irodalmi kánon másképp működik, mint a román. A
román írásbelire jelentősen többet
készültem, és megerőltetőbbnek is
éreztem a vizsgát, magyarból viszont szerteágazóbb volt a tananyag. Ami azt illeti, ettől a
vizsgától jobban féltem.
Egy társadalomtudomány–intenzív angol szakot végzett bolyais
lány szintén az első feladatsort, a
Radnóti-verset érezte nagyobb kihívásnak.
– Tudtam, hogy első tételként ismeretlen művet kapunk, és úgy is
volt. A Zrínyi-műnek viszont örültem. Ami azt illeti, könnyebb volt a
vizsga, mint amire számítottam.
Pont úgy volt jó, ahogy volt –
jegyezte meg. Reál, természettudomány–intenzív angol szakot végzett
barátnője szintén az első tétellel, a
Petőfi-verssel küzdött meg a legkönnyebben.
– A helyzeten sokat segített az,
hogy a követelmények nem voltak
túl bonyolultak, és ismertem már a
verset. Úgy gondolom, igazán hálásak lehetünk a magyartanárnőnknek, aki a középiskolai évek alatt,
különösen pedig tizenkettedikben
rengeteg lírai alkotással megismertetett. A legtöbb időt és energiát
szinte valamennyien a román vizsgára való felkészülésre fordítottuk,
reggeltől estig ezzel telt a napunk,
a magyarra pedig alig egy-két hetet
szántunk. Ha a négy év alatt a tanáraink nem alapozták volna meg a
magyar irodalmi tudásunkat, most
aligha boldogultunk volna – tette
hozzá az érettségiző.
Ma a szaknak megfelelő kötelező
tantárggyal folytatódik, pénteken
pedig a választott tantárggyal zárul
a próbatételek sora. Az ideiglenes
vizsgajegyeket július 5-én, jövő
szerdán, a fellebbezések utáni
végső eredményeket 10-én hozzák
nyilvánosságra.

aura bőréhez mintha hozzánőtt volna
a nyár. A fénytelen, hűvös hónapokban is sikerült megőriznie a június elejétől
augusztus végéig magába szívott barnaságot, és mozdulataiból, tekintetéből is a színekben tobzódó évszak szabadsága áradt.
Tinédzserkorától messzire vágyott, és húsz,
villanásnyinak tűnő év után valóban célba
ért. Legalábbis jó ideig úgy érezte…
– Középiskolásként dél-amerikai szappanoperákból és az internetről tanultam
meg spanyolul. Jobban ment, mint a francia
és a német, amit a tanórákon belénk sulykoltak – idézte fel útnak indulása előzményeit.
– Akkoriban, a kilencvenes évek közepén
nagy divat volt a „mircelés”, azaz a Mirc
nevű internetes csevegőprogram használata,
a barátnőim is mind ott lógtak esténként valamelyik virtuális szobában. Én legtöbbször
spanyol fiúkkal társalogtam, az egyikkel ki
is alakult egy felszínességében is szép barátság, ami aztán egyik pillanatról a másikra
véget ért, máig sem tudom, miért. Akkor viszont már elég jól beszéltem annak az országnak a nyelvét, ahova mindig is
kívánkoztam.
– Érettségi után ki is mentél?
– Dehogy, sok időnek kellett még azután
eltelnie. Nem volt kérdés, hogy továbbtanulok-e az iskola elvégzése után. Jó jegyeim
voltak, tudtam, hogy van esélyem fennebb
lépni. Édesanyám gyári alkalmazottként
mindig hajnali ötkor indult munkába, és
bennem örökre megmaradt azoknak a gyermekkori hajnaloknak a hangulata, amikor
az óra berregése ébresztett, és az üres, hideg
szobában félálomban követtem a papírcet-

Kezdődik az V. Székelyföldi Jótékonysági
Motorostalálkozó és Rockfesztivál!

Holnap délután kezdetét
veszi Erdély egyik legnagyobb rockfesztiválja és az
ország legnagyobb motorostalálkozója. A méltán nevessé vált Szentegyházi
Jótékonysági Motorostalálkozóról és Rockfesztiválról
van szó, amely marosvásárhelyi vonatkozással is rendelkezik: az öt szervező
motorosklub közül az egyik
Vásárhelyen tevékenykedik.

Kaáli Nagy Botond
A marosvásárhelyi Auld Cut
MC, a székelyudvarhelyi Independent Eagles MC, a kézdivásárhelyi
Flagellum Dei MC, a kászoni
KMB Motors MC, valamint a csíkszeredai Rebel Wolves MC vezetősége ezelőtt hat évvel döntött
úgy, hogy feladja a kisebb, regionális nyári találkozóját, és megpróbál az összefogás útjára lépni.
Ennek eredményeképpen szervezték meg 2013-ban az első Székelyföldi
Jótékonysági
Motorostalálkozót és Rockfesztivált a Szentegyháza Gyöngye termálstrandon, amely mindmáig a
buli helyszíneként szolgál.
A szervezési koncepció szerint
igyekeztek összevonni a motorostalálkozók és a rockfesztiválok

Álomkör

lire írt utasításokat: „ruhád a széken, a villanyt ne felejtsd leoltani”… Nem szerettem
volna, ha azt a fülsiketítő csendet, magányt
az én gyerekeim is megtapasztalják. Azt hiszem, nincs is ennél erősebb motiváció… A
közgazdaságtant választottam. A sikeres felvételi után teljes erővel adtam át magam az
egyetemista élet örömeinek, és ebben a szüleim sem korlátoztak. Rengeteget jártunk
kocsmázni, bulizni az
évfolyamtársakkal, szuper csapat voltunk.
Nemsokára aztán megismerkedtem egy fiúval,
aki sehogy sem illett a baráti körömbe,
mégis egymásra találtunk. Ő már dolgozott,
de még a szülei vidéki házában lakott. Nem
is igazán akart szabadulni az otthoni „fészekből”, húszévesen még felhívta az anyukáját, és kimenőt kért tőle, ha valami esti
programunk akadt. Másfél év telt el a megismerkedésünktől, amikor végre bemutatott
a szüleinek. Mit mondjak, nem arattam osztatlan sikert, egyértelmű volt, hogy sem a
megjelenésem, sem a személyiségem nem
jön be a családnak. Mégis öt évig tartott a
kapcsolat. Így utólag visszanézve, a legvégén már csak a megszokás kötött össze.
– Az egyetem után dolgozni kezdtél?
– Rövid idő alatt találtam a végzettségemnek megfelelő munkát egy jól menő cégnél.
Jól éreztem ott magam, a fizetés is kedvező
volt, mégis egyre gyakrabban felsejlett bennem a gondolat, hogy nem erre vágyok, nem

hangulatát és kínálatát: a koncertek
két színpadon zajlanak, napközben
számos poénos vetélkedőre és utcazenére kerül sor, a bulizók gyerekeire gyereksarokban vigyáz a
Csíki Anyák Egyesülete, a partit
számos apró figyelmesség és folyamatos strandolási lehetőség
dobja fel. Az ötletet siker koronázta, mára az egyik legnagyobb
ilyen jellegű rendezvénnyé nőtte ki
magát a karitatív jellegű eseménysorozat. A tavaly 7000 látogató vett
részt a partin, ami fesztiválmércével mérve kis közönség, motorostalálkozós, illetve rétegbulis
szemszögből azonban óriási lélekszámot jelent – olyannyira, hogy a
szentegyházi rockfesztivál a legnagyobb motorostalálkozóvá vált az
országban: nagyszínpadán az eddigi években fellépett többek között a Pokolgép és az Ossian
(mindkettő több alkalommal is), a
Hooligans, az Aurora, az Intim
Torna Illegál, a Bagossy Brothers
Company, a Zorall, Ganxta Zolee
és a Kartell, a Sex Action, a Cool
Head Clan, az Irigy Hónaljmirigy,
a Selfish Murphy, a Blues Company, valamint a P. Mobil. A karitatív jelleget is komolyan veszik a
szervezők: az elmúlt öt évben több
mint 40.000 lejjel segítettek beteg
kisgyerekeket, illetve fogyatékos

ez az én igazi helyem. A spanyolországi álmaim addigra már valószerűtlenül távoliaknak tűntek, nem is készültem külföldre. Aztán
váratlanul létszámcsökkentést hirdettek a
cégnél, és természetesen a legújabb munkaerőktől vált meg a vezetőség. Nekem is mennem kellett.
– Hogy élted ezt meg?
– Talán furcsán hangzik, de kétségbeesés
helyett mintha valahogy
felfrissültem
volna az elbocsátás
után. Teli voltam energiával, életkedvvel.
Pedig akkor már jó ideje nem a szüleimnél
laktam, és fogalmam sem volt, hogy munkanélküliként miből fizetem majd az albérletet.
De nem tartott sokáig ez a semmihez sem
hasonlítható, gondtalan lebegés. Összefutottam egy ismerősömmel, aki elújságolta, hogy
Spanyolországba készül dolgozni, és nekem
is kerülne ott munkalehetőség. Nem sokat
fontolgattam a dolgot. Pár nap múlva már
csomagoltam. Az indulás órájában tudtam
meg, hogy az ismerősöm nem jön, meggondolta magát. Az első pillanatban megijedtem,
őrültségnek tűnt, hogy egyedül vágjak bele
ebbe
az
egészbe,
aztán
mégis
felültem a buszra. Arra a címre mentem, ahol
az ismerősömet várták, és helyette én vállaltam el a munkát. Egy tengerparti városka
egyik vendéglőjében dolgoztam, kezdetben
konyhai kisegítőként, később pincérnőként.
Nem volt könnyű, de megerősített a tudat,
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és árva gyerekeket gondozó egyesületeket, alapítványokat, árvaházakat – ez az idén sem lesz
másképp. A találkozón ez évben is
lehet tombolát vásárolni, amelynek
fődíja ezúttal is egy motorkerékpár: jelen esetben egy Honda CBR
F3!
Az idei, csütörtök este kezdődő
parti is a hagyományok szerint
épül fel. Tizenhárom zenekar, civilizált és gyönyörű helyszín, számos vetélkedő várja az érkezőket.
Csütörtök este az L.S.D., a Background, majd az Ossian lép fel, a
kisszínpadon a nagyszínpadi koncertek után a Crisis Band zenél.
Pénteken a nagyszínpadon koncertezik a Heartkiller, a Road és Kowalsky meg a Vega, a
kisszínpadon pedig a Full Screen.
Szombaton fesztivál-utcazenét
szolgáltat a The Crazy Plumbers, a
nagyszínpadon pedig a Shadows,
majd két magyar rocklegenda, a
Karthago és a Piramis lép fel. A
hétvégét a kisszínpadon az Inogsz
zárja. Amint az a fellépők listájából is kiderül, a szentegyházi buli
igazi háromgenerációs fesztivál,
amelyen unokák és nagyapák
együtt buliztak már a kezdetektől
fogva. A szervezők igyekeznek
mind a fiatal, mind az idősebb (de
nem vén!) rockernemzedék kedvenceit szerződtetni,
hogy mindenki jól
érezze magát. Az idei
belépők ára csütörtökre 25 lej, péntekre
és szombatra naponként 30 lej, a teljes hétvégés jegy 60 lej. Ez
fesztiválmércével
mérve több mint jutányos, főként annak tudatában,
hogy
a
találkozó bevételéből
idén is egy súlyosan
beteg kisgyereken – ez
esetben a marosvásárhelyi Szabó Hunoron –
segítenek a szervezők,
akik mindenkit szeretettel várnak az V. Székelyföldi Jótékonysági
Motorostalálkozóra és
Rockfesztiválra!

hogy ott vagyok, ahol mindig is lenni szerettem volna. Imádom a spanyolok temperamentumát, hamar egy hullámhosszra
kerültem a helybéliekkel, és a külföldi turisták is megkedveltek. Három év telt el így, a
legnagyobb nyugalomban, boldogságban.
Közben megismerkedtem a jelenlegi párommal, aki szinte tökéletes mása a kislánykori
ideálomnak. Egy ideje a közös jövőnket tervezgetjük. Most mégis elbizonytalanodtam.
– Hazakívánkozol?
– Félig-meddig. Egyre gyakrabban érzem
úgy, hogy nem tudnám ott leélni az életem.
A párom azt erősítgeti, hogy velem jönne, ha
végleg haza akarnék költözni, most is elkísért. De nem tudom, boldog lenne-e a mi világunkban. Nekem viszont egyre jobban
hiányoznak az itthoni ízek, illatok. Legerősebben a reggeli kenyérillat. Meg az itthoni
emberek. A kolléganőim között nincs erdélyi,
csak magyarországi. Jókat lehet velük hülyéskedni, de ha komolyra fordul a szó,
mintha nem ugyanazon a nyelven beszélnénk. Másképp érzékeljük a világot, más élményekből, történésekből táplálkozunk. Ne
érts félre, nem az zavar, hogy a képzettségemnél alacsonyabb beosztásban dolgozom.
Egyszerűen úgy érzem, mintha egyre inkább
szűkülne körülöttem a kör. Mintha ugyanoda
kívánkoznék vissza, ahonnan elindultam.
– Milyen gyakran szoktál hazajönni?
– Amikor elengednek. Évente kétszer.
Olyankor édesanyám nagy ünnepséget rendez, süt-főz egész nap. Számomra a tökéletes
boldogságot most a vele tölthető idő jelenti.
Félek, hogy egyre kevesebb marad belőle.
Azt hiszem, ebből az érzésből született a
visszatérés vágya is.
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Nem éri el a kitűzött célt a foglalkoztatottsági ráta

66,2 százalék volt a 20–64 év
közötti lakosság foglalkoztatottsági rátája 2017 első negyedévében, ami még mindig
3,8 százalékkal elmarad az
Európa 2020 Stratégia keretében országosan kitűzött 70
százalékos céltól – közölte
kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Szerkesztette: Benedek István

Hitelgarancia-átvállalással támogatják
a bankok a kisvállalkozókat

Öt bank írta alá a kis- és középvállalkozóknak (kkv) nyújtott hitelgaranciáról szóló szerződést – derül ki a regionális fejlesztési, közigazgatási
és európai alapok minisztériumának pénteki közleményéből. Az idézett
forrás szerint az öt bank a Raiffeisen Bank, a ProCredit Bank România, a
Román Kereskedelmi Bank (BCR), a Transilvania Bank és a BancPost.
A megállapodás értelmében az öt pénzintézet átvállalja a hitelgarancia
60 százalékát, és ezáltal segíti a kkv-k pénzhez jutását.
Arra számítanak, hogy a következő öt esztendőben 3 700 kis- és középvállalkozás él majd ezzel a lehetőséggel. (Agerpres)

Új uniós szabályok
a pénzmosás ellen

Hatályba lépett az új uniós
pénzmosás elleni irányelv,
amely megszilárdítja az érvényben lévő szabályokat és
hatékonyabbá teszi a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet, az
adóelkerülés megelőzésének
érdekében pedig növeli az átláthatóságot – közölte az Európai Bizottság hétfőn.

A tájékoztatás szerint a pénzmosási irányelv megerősíti a meglévő
intézkedéseket a bankok, jogászok
és könyvelők kockázatértékelési
kötelezettségei, valamint a vállalatok tényleges tulajdonlására vonatkozó egyértelmű átláthatósági
követelmények megállapítása által.
Az irányelv megerősíti, hogy az
egyes tagállamok pénzügyi információs egységei között meg kell teremteni az együttműködést és az
információcserét, amely elősegíti a
gyanús pénzátutalások azonosítását
és nyomon követését a bűncselekmények és a terrorista tevékenységek megelőzése és felderítése
érdekében. Az irányelv közös politika kialakítására ösztönzi a tagállamokat az olyan unión kívüli
országokkal kapcsolatban, amelyek
nem rendelkeznek megfelelő pénzmosás és terrorizmus finanszírozása
elleni szabályokkal. Az életbe lépő
szabályozás megerősíti továbbá az
illetékes hatóságok szankcionálási
hatásköreit is.
Az Európai Bizottság közölte,
hogy kétévente kockázatértékelési
jelentést tesz közzé, amellyel segíteni kíván a tagállamoknak, hogy
könnyebben tudják azonosítani, elemezni és kezelni a pénzmosással és
a terrorizmus finanszírozásával
kapcsolatos kockázatokat. A jelentés elemezni fogja a pénzügyi és
nem pénzügyi szektorokban felmerülő kockázatokat és megvizsgálja
az újonnan – például a virtuális fizetőeszközök vagy a közösségi fi-

nanszírozási platformok terén – jelentkező veszélyeket is.
A jelentés a meghatározó területenkénti kockázatok széles körű feltérképezése mellett tartalmazni
fogja a bűnözők által leggyakrabban pénzmosásra használt módszereket, továbbá ajánlásokat fogalmaz
meg arról, miként kell megfelelően
kezelni az azonosított kockázatokat.
A bizottság emellett arról is tájékoztatott, hogy – az úgynevezett
Panama-iratokban feltártakat követően – 2016 júliusában javaslatot
terjesztett elő a terrorizmus finanszírozásának sikeresebb leküzdése,
valamint a pénzügyi tranzakciók
nagyobb átláthatóságának biztosítása érdekében. A javaslatok célja a
magas szintű biztosítékok szavatolása a magas kockázatú, unión kívüli
országokból
érkező
pénzáramlásokra vonatkozóan, továbbá a pénzügyi információs egységek számára az információkhoz,
köztük a központosított bankszámla-nyilvántartásokhoz való
jobb hozzáférés biztosítása.
A javaslatot jelenleg az Európai
Unió Tanácsa és az Európai Parlament tárgyalja, várhatóan még az
idén elfogadják – közölte az uniós
bizottság sajtószolgálata.
Az úgynevezett offshore-botrány
tavaly áprilisban robbant ki, miután
a sajtóban információk jelentek
meg több mint 214 ezer offshore
cégről és tulajdonosaikról a Mossack Fonseca panamai ügyvédi irodából kiszivárgott 11,5 millió
dokumentum alapján.
Az iroda rejtett tulajdonosi hátterű offshore vállalatokat kezel
ügyfelei számára a világ számos részén. E cégekkel a tulajdonosok feltehetően el tudják titkolni üzleti
tevékenységüket, vagyonukat. Az
iratokban jelenlegi vagy korábbi
ügyfélként szerepelnek magas beosztású politikai vezetők, és több
mint 210 ezer offshore céget sorolnak fel. (MTI)

2017 első három hónapjában
Románia aktív lakossága 8,8 millió
emberből állt, ebből 8,32 milliónak
volt munkahelye, és 481.000 volt
munkanélküli.
A munkaképes korúak (15–64

évesek) foglalkoztatottsága 2017
első negyedében 61,2 százalékos
volt, ami 0,4 százalékkal kevesebb,
mint az azt megelőző negyedévben. Nagyobb volt a foglalkoztatottság a férfiak körében (68,9
százalék, szemben a nőknél mért
53,5 százalékkal), illetve a városban lakóknál (63,7 százalék, szemben a vidéken mért 58,1 százalékos
aránnyal).
A 15–24 év közötti fiatalok foglalkoztatottsági rátája 21,4 százalék volt.
Az év első negyedében a munkanélküliségi ráta 5,5 százalék

volt, ami megegyezik az előző évnegyedben mérttel.
Nemekre lebontva a két ráta között 1,9 százalékos eltérés van (férfiaknál 6,3 százalék, míg nőknél
4,4 százalék), lakhely szempontjából pedig 1,7 százalékos a különbség (falun 6,4, városon 4,7
százalék).
A munkanélküliségi ráta a 15–
24 éves fiatalok körében a legmagasabb, 20,4 százalékos.
Az Európa 2020 az Európai
Unió által kidolgozott, a munkaerő
foglalkoztatottságára és a gazdasági növekedésre vonatkozó tízéves stratégia. (Mediafax)

Ami pedig a legfontosabb, hogy az
európai fogyasztókat megfosztotta
a valódi választás lehetőségétől és
az innováció előnyeitől” – tette
hozzá.
Mint a bizottsági közleményben
írták, a Google ezt a gyakorlatot
folytatta az Európai Gazdasági
Térség mindazon országaiban,
ahol piacra lépett ár-összehasonlító
szolgáltatásával. Rámutattak: a
Google Shopping forgalma az
Egyesült Királyságban 45-szörösére nőtt, Németországban 35-szörösére a visszaélés kezdete óta, a
riválisoké viszont jelentősen csökkent, az Egyesült Királyságban 85,
Németországban 92 százalékkal.
Kiemelték: a Google megakadályozta az érdemeken alapuló ver-

senyt azzal, hogy a sajátjától eltérően kezelte a versenytársak szolgáltatását.
A társaságnak 90 napon belül fel
kell hagynia a jogsértő magatartással, máskülönben kényszerítő bírságot kell fizetnie, amely elérheti a
Google anyavállalata, az Alphabet
átlagos napi globális forgalmának
5 százalékát.
Kent Walker, a Google alelnöke
később bejelentette, hogy fontolóra
veszik a fellebbezés lehetőségét a
bírság ellen, mert nem értenek
egyet a brüsszeli testület döntésével, amely lezárta a még 2010-ben
indított vizsgálatot. A vállalatnak
hatvan napja van rá, hogy fellebbezést nyújtson be. (MTI)

Rekordbüntetést kapott a Google az EB-től

Rekordösszegű, mintegy 2,4
milliárd eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság
(EB) kedden a Google amerikai internetes óriásvállalatra
az uniós trösztellenes szabályok megsértése miatt.

„A Google visszaélt a keresőszolgáltatások piacán élvezett fölényével
azzal,
hogy
saját
ár-összehasonlító szolgáltatásait
előrébb, a versenytársakét pedig
hátrébb sorolta a találatok között”
– közölte Margrethe Vestager
uniós versenyjogi biztos.
„A cég ezzel megsértette az EU
trösztellenes szabályait, magatartásával lehetetlenné tette, hogy versenytársai egyenlő feltételekkel
vegyenek részt a piaci versenyben.
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500 éves a reformáció

A Marosvásárhely VI. – Meggyesfalvi Református Egyházközség története

Csenteri Levente

Ha kimondjuk ezt a szót, Meggyesfalva,
sokaknak először a vegyipari kombinát jut
eszükbe, esetleg a megszűnt téglagyár, üveggyár, bőrgyár, cukorgyár, kémiai líceum épületegyüttesek negyede. Sajnos ezen gyárak
többsége, a líceum épületével együttesen,
már csak a múltra emlékeztetik a meggyesfalvi negyeden átutazó embert, hiszen többségében megszűnt gyárakról, iskoláról
beszélünk.
Meggyesfalva történelmi múltját illetően
azt is tudnunk kell, hogy Hunyadi János erdélyi vajda jóvoltából hosszú évszázadokon
át hűbéri birtok volt, ami nagyon meghatározta a korábban falu (ma már városnegyed)
vallási és gazdasági fejlődését. Szintén Meggyesfalva történelméhez tartozik, hogy 1685ben itt történt meg Marosszék számbavétele.
Sőt, a XVII. század elejéről azt is feljegyzik
az írások, hogy Marosszék börtöneit mind
Meggyesfalván találjuk meg.
Egyháztörténeti
múltját
tekintve,
Meggyesfalva többnyire leányegyházként
működött. Amikor pedig önálló gyülekezetként próbált élni, mindig jött egy megpróbáltatás a gyülekezet életében, ami arra
késztette, hogy feladja önállóságát, és csatlakozzon egy nagyobb anyaegyházhoz a megmaradása érdekében.
A feljegyzések alapján Meggyesfalva és
Székelykakasd 1673-ig a nagy nyárádmenti
község, Káposztásszentmiklós leányegyházai
voltak. Ekkor hagyta jóvá ugyanis a tordai
zsinat a két gyülekezet önállósulását, ami
abban nyilvánult meg, hogy a két falu egy
községet alkotva külön lelkipásztort tarthatott, felváltott szolgálatokkal minden vasárnap délelőtt és délután. A két falu
önállósulását követően Kakasd lett az anyaegyház, Meggyesfalva pedig a leányegyház.
Az 1700-as évek elején Meggyesfalván
székely protestánsok laknak, s van református templomuk is. Ezt a templomot azonban
gróf Kornis Zsigmond, Meggyesfalva akkori
földesura 1716-ban erőszakkal elveszi a protestánsoktól, és jezsuitákat telepít oda. Így
veszítette el hosszú időre a Meggyesfalvi Református Egyházközség népét és templomát.
Sajnos a történelmi adatok hiányossága
miatt nagyon keveset tudunk a XVIII–XIX.
századi meggyesfalvi protestáns életről. Anynyit azonban biztosan tudunk, hogy a XX.
század elején református szempontból egyházilag még mindig Székelykakasd leányegyházaként szerepel, templom és lelkészi lakás
nélkül.
A meggyesfalvi református leányegyház
történetében az első lelkipásztor neve, akit az
írásos bizonyítékok megemlítenek, Szekeres
László református lelkipásztoré, aki Székelykakasdról beszolgáló lelkészként építi és vezeti a gyülekezetet.
Temploma elveszítése óta hosszú éveken
át égető kérdése a gyülekezetnek egy telek
vásárlása, és azon egy új református templom
felépítése. Különböző támogatásokból – többek között dr. Bernády Györgyné kölcsönt ad
a gyülekezetnek, egyéb segítséget juttatnak a
téglagyár igazgatósága, a Viktória gyár tulaj-

donosai – és az egyháztagok adományaiból
először egy 20 áras területet sikerül vásárolni
a gyülekezetnek (a mai Dózsa György úton
fekvő Lukoil töltőállomás mellett), és azon
fekvő 204 négyzetméteres épületet imaház
céljára. Ezt az épületet egyházi iskolaként és
imaházként használta a gyülekezet.
1940-ben, közel 200 évre rá, hogy templomukat elveszítették, a meggyesfalvi református gyülekezet presbitériuma kimondja az
egyházközség önállósulását. Ekkor a gyülekezet létszáma 741 lélek, és állandó lelkészszel és iskolai tanerővel működik az
egyházközség.
Közben, az önállósulásra várva, a gyülekezet elhatározza saját templomának felépítését azon a telken, amit korábban
adományokból sikerült megvásárolni. Szűkös anyagi körülményei miatt azonban kénytelen ebből a területből eladni 100
négyzetmétert a Hangya Szövetkezetnek,
amelyik korábban is igényelte a megnevezett
területet vasúti iparvágány létesítése céljából
(ezt az ipari vasutat a téglagyár megszűnése
után fel is számolták).
A templomépítés gondolata továbbra is
égető kérdés a gyülekezetben.
1945-ben Bissinger Erzsébet grófnő (aki
egyébként római katolikus lévén nagyon
sokat támogatta a reformátusokat) saját birtokából egy hold területet adományoz a gyülekezetnek templomépítésre. Szintén a
Bissinger család nagylelkű adománya az a 25
ár terület is, amely ma a meggyesfalvi református temető egy részét képezi.
1948-ban azonban mélypont következik be
a gyülekezet életében: államosítják a gyülekezet iskoláját és tanítói lakását, és amikor a
presbitérium kérést intéz a Kultuszminisztériumhoz, hogy az államosítás után is tarthassanak az imaházban istentiszteleteket, az a
válasz, hogy nem lehet, mivel az iskolát ki
kell bővíteni, és ott építkezés lesz. Sőt, a Marosvásárhelyi Néptanács kijelenti, hogy arra
a 27.000 darab téglára is igényt tartanak, amit
a gyülekezet templomépítésre gyűjtött össze,
és ideiglenesen az iskola udvarán tárolt. Ilyen
körülmények között a meggyesfalvi reformátusság másodjára is elveszíti mindenét: az
egyházi iskola épülete és a gyülekezet imaterme a teljes ingatlannal együtt átment az
állam tulajdonába.
Ebben a nagy anyagi mélységben fogalmazódik meg a meggyesfalvi gyülekezet Marosvásárhelyi
Református
Egyházhoz
(Vártemplom) való csatolásának gondolata
is, mivel saját lelkészt már képtelen eltartani,
s így a beszolgáló lelkipásztorokkal még
fenntartható lenne a gyülekezeti élet
Meggyesfalván.
Az 1950-es évtől kezdődően – az államosítás után – a gyülekezeti istentiszteleteket
Kaffai József akkori gyülekezeti gondnok lakásán tartották hosszú ideig. A feljegyzések
alapján, a mostoha körülmények dacára, a
gyülekezet lelki élete nagyon fellendült.
Érdekes azonban az is, hogy egy alig két
évvel későbbi kimutatás szerint a gyülekezet
választói névjegyzéke alig 80 személyt tartalmaz (80 személy tartja fenn hozzájárulásával a gyülekezeti élet működését!). Ennek

magyarázata titkokat hordoz magában, de
tény, hogy ebben az időben nagy valószínűséggel nem csak ennyi a reformátusok száma
Meggyesfalván.
1959. június 7-én a presbitérium, látván,
hogy az egyházközség több éve már nem tud
eleget tenni az önállósulással együtt járó kihívásoknak, feladja önállóságát, és kéri csatlakozását a szomszédos Marosvásárhelyi
Alsóvárosi Egyházközséghez mint annak
leányegyháza. Ettől kezdve a meggyesfalvi
református hívek a Vártemplomba, a Gecse
utcai és az alsóvárosi templomokba járnak istentiszteletre.
Ezt követően elkezdődik a meggyesfalvi
városnegyed kiépítése: az iparosítással együtt
beindul a tömbháznegyed felépítése is. Ebben
az időben 48 négyemeletes és nyolc tízemeletes tömbház épül a negyedben, aminek következtében megnő a reformátusok
lélekszáma Meggyesfalván.
1976-ig a Meggyesfalvi Református Gyülekezet az Alsóvárosi Egyházközség leányegyházaként szerepel, azonban az Esperesi
Hivatal utasítása értelmében átcsatolják a
gyülekezetet a Marosvásárhely I. – Vártemplomi Egyházközséghez. Ettől az évtől kezdődően Trombitás József vártemplomi
másodlelkész pásztorolta a gyülekezetet.
1977-ben a gyülekezet presbitériuma kimondja a mai templomtelek Kapa utca 13.
szám alatti lakrész 2/3-ának megvásárlását
imaház céljára. (Az utóbbi fennmaradt részt
csak 2007-ben sikerül megvásárolni a gyülekezetnek.) Ennek érdekében a presbitérium
családonként 100-100 lej rendkívüli adományt kér a gyülekezettől. Abban az időben
ez óriási erőfeszítést jelentett a családok számára, de mindvégig azt látjuk a gyülekezet
tagjain, hogy a legnagyobb erőfeszítést sem
sajnálták annak érdekében, hogy gyülekezetként éljenek és megmaradjanak.
Két évvel később a megvásárolt lakrész
imaházzá való átalakítására kerül sor, mely
munkálatokat a nyárádszeredai Nirajul Kisipari Termelőszövetkezet, Kovács Jenő mezőmadarasi kőművesmester és végül a
Constructorul Kisipari Termelőszövetkezet
végzi el.
A megvásárolt földterület és az imaház kialakítása után a presbitérium újra kimondja
az egyházközség önállósulását, amit 1980ban a Kultuszminisztérium jóváhagy, és ettől
kezdve – 33 év után – ismét önállósul a
Meggyesfalvi Református Egyházközség, és
létrejön Marosvásárhely VI. számú önálló református gyülekezete. Lelkipásztora az önállósuláskor a Vártemplomból áthelyezett
Trombitás József lelkipásztor volt.
Az újonnan átalakított imaház felszentelésére 1981 őszén került sor. Ekkor már a gyülekezet lélekszáma meghaladja a 2000 lelket,
ami többnyire a városnegyed gyors iparosodásával magyarázható.
A templom mai bútorzatát csak később,
1985-ben készítette el Keresztes Gyula marosvásárhelyi építészmérnök (vártemplomi
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presbiter), Pásztor László maroskeresztúri
asztalos és Szombati Lajos marosvásárhelyi
asztalos (felsővárosi presbiter) fenyődeszkából, amit Nyárádremetéről szállítottak
Meggyesfalvára.
Ami a templom bútorzatát illeti, a hívek
nagylelkű adományából vásárolták meg és
készíttették el. A hívek adakozása mellett a
meggyesfalvi reformátusok megtapasztalták
a marosvásárhelyi testvérgyülekezetek segítő
szeretetét is.
1983-ban történik meg a gyülekezet imaházában az első gyülekezeti konfirmálás 55
konfirmáló fiatallal (addig a vártemplomi
vagy Gecse utcai gyülekezetekben konfirmáltak a gyülekezet konfirmandusai). Azóta
minden év konfirmálóinak csoportképe megtalálható gyülekezetünk imatermében.
1987-ben, tizenegy és fél év eredményes
és áldásos gyülekezeti szolgálata után, Trombitás József lelkipásztor egészségi okokra hivatkozva kéri a nyugdíjaztatását. Őt követte
Orbán Dezső lelkipásztor, akit a gyülekezet
meghívás útján választott lelkipásztorául.
Orbán Dezső lelkipásztor 28 évig tartó
szolgálata alatt került sor még sok más jelentős építkezésre: 1989-ben felépül a templomtorony, 2007-ben a templomtelek fennmaradt
1/3 részét is megvásárolja a gyülekezet, majd
ezt követően 2009-2012 között felépül a lelkészi hivatal épülete és a kántori lakás, 2013tól pedig székely kapuval ékesedik a
templomudvar bejárata.
Sajnos ez évek alatt azonban a gyülekezet
rohamosan apadni kezdett. Beindult a kivándorlás. A gyárak megszűnésével családok
százai költöztek el a városnegyedből, mások
pedig, nem érezve otthonuknak az ékes
meggyesfalvi templomot (amiért oly sokat
küzdöttek elődeink), átiratkoztak, többnyire
az alsóvárosi gyülekezetbe, noha Meggyesfalván laknak mind a mai napig.
2015-ben a gyülekezet lelkipásztora,
Orbán Dezső nyugalomba vonul, s helyébe a
presbitérium és a gyülekezet meghívása útján
Csenteri Levente lelkipásztor érkezik az egyházközségbe.
Meggyesfalvi református gyülekezetünk
évek hosszú során küzdő egyházként volt
jelen Marosvásárhelyen: hol telekvásárlásért,
máskor templomépítésért, az egyházi iskola
megőrzéséért, a megmaradásért. Működik a
gyülekezeti vallásóra és az ifjúsági tevékenységek minden pénteken délután. A gyülekezeti bibliaórákat minden csütörtökön délután
tartjuk. A kórus pedig lelkesen és örömmel
szolgál az imaheti, ünnepi és rendkívüli gyülekezeti alkalmakon, illetve kórustalálkozókon. Nőszövetségünk is aktívan részt vesz az
őt illető szolgálatokban és a különböző nőszövetségi rendezvényeken. Presbitériumunk
létszáma 16. Gyülekezetünk lélekszáma
2016. december 31-én 821 lélek volt.
Az oldalt szerkeszti:
Ötvös józsef lelkipásztor
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Az értékpapírokról (IV.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

A csekk kibocsátása két lépésben történik: a formanyomtatvány
kitöltése és a csekk átadása.
A Romániában kiállított és kifizetendő csekkeket a kiállítást követő 15 napon belül kell felmutatni
a banknak. Amennyiben ez nem
történik meg, a csekk birtokosa elveszíti a forgatmányozás által
nyújtott és az egyéb garanciákat.
A Romániában kifizetendő csekket, ha más országban állították ki,
30 napon belül kell felmutatni a
banknak, ha más kontinensen állították ki, akkor 70 napon belül. A
Romániában kiállított, de külföldön kifizetésre kerülő csekk felmutatási határidejét a kifizetés
helyének törvénye szabályozza. A
határidő számításába nem számít
bele a kiállítás napja. Ha a csekket
a határidő után mutatják fel, elvész
a forgatmányozók és kezesek garanciája, a kiállítónak pedig jogában áll visszavonni a kifizetési
utasítást, akár közvetett módon is
(a fedezet visszavonásával). Másképp a határidőn túl történő kifizetés érvényes.
Amennyiben a bank nem fizet,
mert hiányzik a fedezet, a büntetőjogi vonatkozáson kívül a csekk
törvényes birtokosának 6 hónap
alatt elévülő visszkereseti joga
(drept de regres) van a kiállító, a
forgatmányozók és a kezesek ellen.
Ezt a jogot az igazságszolgáltatás
útján vagy a csekk végrehajtási záradékkal való ellátásával lehet gyakorolni, amelyet a kötelezett
végrehajtása követ.
A csekk esetében kifizetésük
módja szerint megkülönböztetünk
áthúzott csekket, forgalmi csekket,
igazolt csekket, postai csekket, utazási csekket, átruházhatatlan csekket, számlán fizethető csekket.
A forgalmi csekk (cecul circular) lényege, hogy engedélyezett

banktársaság bocsátja ki, bevételezett összeg ellenértékeként, saját
nevében. Így kizárt a fedezet hiánya. Az áthúzott csekk (cecul
barat) első oldalán két párhuzamos
vonal található. A cél, hogy ne lehessen könnyen visszaélni a csekkel, például az ellopott csekket ne
tudja bárki beváltani. A csekket
kettős áthúzással megjelölik.
A csekk általános áthúzása esetén a két vonal között nem szerepel
semmi, vagy a „bank”. A különleges áthúzás esetén a két vonal közé
meghatározott bank nevét írják. Az
általános áthúzás különleges áthúzássá alakítható, fordítottja azonban nem lehetséges. Az általános
áthúzású csekk csak banknak vagy
a kifizetésre kötelezett bank saját
ügyfelének fizethető ki. A különleges áthúzású csekk csak a meghatározott banknak fizethető ki;
amennyiben a meghatározott bank
azonos a kifizetésre kötelezett
bankkal, akkor saját ügyfelének fizetheti ki.
A számlán fizethető csekk
(cecul plătibil în cont) lényege,
hogy megtiltja a készpénzfizetést,
és a csekk csak átutalással fizethető ki. Az átruházhatatlan csekk
(cecul netransmisibil) csak az első
kedvezményezettnek fizethető ki.
Az átruházhatatlan feljegyzést csak
a bank eszközölheti, a kiállító kérésére. A csekket csak banknak
lehet forgatmányozni, hogy a kedvezményezett nevében az összeget
bevételezze. Az igazolt csekk
(cecul certificat) esetén a kiállító,
mielőtt átadná a kedvezményezettnek a csekket, a banktól igazoló
láttamozást kér, amellyel a bank
igazolja, hogy a csekket bemutatáskor kifizeti. Az igazolt csekk a
kedvezményezettnek nyújt nagyobb biztonságot. Az utazási
csekk (cecul de călătorie) a forgalmi csekkre hasonlít. A csekket
először aláírja az átvételekor, másodszor, amikor fizetésre használja.
A
csekk
átvevője

összehasonlítja a két aláírást. A
postai csekk (cecul poştal) a posta
által végzett banki szolgáltatás. A
postai csekk nem forgatmányozható.
Az értékpapírokkal való fizetések esetén a romániai büntetőjog
több bűncselekményt különböztet
meg, melyeket egyrészt a román
Btk., ill. a csekktörvény (1934. évi
59. sz. tv.) szabályoz.
A gyakorlatban ezeket a saját
váltóval (bilet la ordin), illetve a
csekkel követik el. A saját váltóval
kapcsolatos bűncselekményeket
leggyakrabban csalásnak minősítik, a csekkel kapcsolatos bűncselekmények pedig általában a
csekktörvény által meghatározott
bűncselekmény törvényi tényállását valósítják meg.
A román Btk. szerint tehát mind
a váltóval, mind a csekkel elkövetett bűncselekményeket lehet minősíteni, míg a csekktörvény
értelemszerűen csak a csekkel elkövetett bűncselekményeket. Az
első esetben a csalás minősített formáival állunk szemben, míg a második esetben speciális/különös
bűncselekménnyel. Csekkel történő csalás esetén akár halmazati
bűncselekmény is megvalósulhat.
Az 1934-es csekktörvény bűncselekménynek minősíti a következő
tényállásokat:
csekk
kibocsátása a fizetésre kötelezett
előzetes felhatalmazása/engedélye
nélkül, fedezet nélküli csekk kibocsátása, vagy a csekk kibocsátása
után, de a bemutatási határidő előtt
a fedezettel részben vagy egészben
másképpen való rendelkezés,
hamis dátumú csekk kibocsátása,
vagy lényeges elemek hiányában
történő
csekk-kibocsátás
(a
„csekk” megnevezés hiánya, a kötelezett feltétlen felszólítása a
csekk ellenértékének kifizetésére,
a kötelezett megnevezése).
Jelen anyagban felhasználtuk dr.
Veress Emőd egyetemi tanár vonatkozó munkáit is.

engedni a könnyű pénzszerzés csábításának, még akkor sem, ha a
szülők anyagi lehetősége szűkös. A
zsebpénzre fokozottan vigyázni
kell, ezért a strandokon, táborokban, közszállítási eszközökön a ruházat belső mellzsebében ajánlott
őrizni. Hegyekbe sátorozni, kirándulni csakis csoportosan ajánlott
elindulni. Tengerparton még fokozottabb óvatosságra intenek a bűnözésmegelőzési osztály munkatársai. A pénzt lehetőség szerint a
szállodai recepción vagy biztonságos helyen kell tárolni, mert a sátorba vagy szállodai szobákba is
behatolhatnak illetéktelenek és kifoszthatják a nyaralókat.
Az embercsempészet veszélyei
Ugyancsak fokozott elővigyázatosságra intik azokat, akik ideiglenes munkát vállalnának külföldön,
mivel az embercsempészet reális
jelenség, egyre drágábban árulják

és viszonteladják az embereket –
akárcsak holmi tárgyakat –, majd
kizsákmányolják őket. Az embercsempészeknek jó a rábeszélőképességük, majd’ mindenik esetben
el tudnak mesélni egy hihetőnek
tűnő történetet valakiről, akinek
külföldön sikerült megvalósítania
az álmait. Kihasználják az interneten való hirdetés előnyeit, illetve
napilapokban is hirdetik a hamis
külföldi álláslehetőségeket. Ennek
tudatában nem szabad ismeretlen
személyek ígéreteinek bedőlni,
akik olyan külföldi, szakképesítést
nem igénylő álláslehetőségekkel
kecsegtetnek, mint házvezetőnő,
bébiszitter stb.
Amint külföldi álláslehetőség
van kilátásban, minél több részletet
kell megtudni annak érdekében,
hogy az illető ajánlat komolyságát
alaposan ellenőrizni lehessen.
(pálosy)

Tanácsok fiataloknak a bűnözői csoportok elkerülésére

Biztonságosabb vakációzást!

A nyári vakáció az egyik legszebb időszak, amit a diákok
barátaikkal, táborokban, kirándulásokkal, szórakozással
tölthetnek. A rengeteg szabadidő mellett azonban számolni
kell
azokkal
a
veszélyekkel is, amelyek a
bűnözés kategóriájába tartoznak.

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség közleménye szerint
annak érdekében, hogy a bűnözői
csoportokat a fiatalok elkerüljék, a
legfontosabb tanácsokat érdemes
megszívlelni és betartani.
Mivel a serdülőkorúak könnyen
befolyásolhatók, a barátokat körültekintően kell kiválasztani, nem érdemes rossz hírű személyek
társaságában több időt eltölteni. A
vakációban megnő a költekezési
kedv is, több pénzre lehet szükségük a fiataloknak, de nem szabad

Lakhatási támogatás

A Studium-Prospero Alapítvány Marosvásárhelyen felsőoktatási intézményben oktató
fiatal tanárok, doktoranduszok és rezidens orvosok lakásigényléseit
várja.
A
pályázatok benyújtási határideje július 15.

Augusztus 1-től a következő lakhatási lehetőségeket kínálják az érdeklődőknek: 3 szoba a Tanári
Lakások Szakkollégiumban (1
szoba egy háromszobás lakrészből
és egy 2 szobás lakrész); egy 2 szobás lakás a Kövesdombon; egyszobás lakás a Gh. Marinescu utcában.
A pályázáshoz szükséges dokumentumok: • felvételi kérelem (kitöltött formanyomtatvány, amely
igényelhető a Studium-Prospero
Központi Hivatalban • oktatói vagy
rezidensi státust igazoló irat • kéz-

zel írt indoklás az alapítvány kuratóriumának címezve, amelyben szerepel, hogy miért van szükség a
lakhatási támogatásra • önéletrajz •
személyi igazolvány másolata • az
utolsó kéthavi fizetésről bizonylat •
tudományos tevékenységet, civil tevékenységet bizonyító iratok • a pályázó házastársának/élettársának/
más családtagjának (akivel beköltözne) személyi igazolvány másolata és önéletrajza, valamint fizetési
bizonylata utolsó kéthavi béréről.
A pályázati iratcsomót személyesen kell benyújtani munkanapokon
15 óráig az alapítvány Központi Hivatalába (Marosvásárhely, Rigó/
Gen. Gheorghe Avramescu utca 11.
szám). Határidő 2017. július 15. Érdeklődni az office@studium.ro email címen vagy a 0265/250-773-as
telefonszámon lehet. (sz.)

Telefonos Szeretetszolgálat

Kenyér rászorulóknak

A nyolcéves Telefonos Szeretetszolgálat a nyári szabadságok alatt is
várja mindazok hívását, akik részesülni szeretnének az ELDI-pékségekben elhelyezett perselyekben összegyűjtött kenyértámogatásban.
Csütörtökönként 15–20 óra között a 0265/55-55-55-ös telefonszámon
jelentkezhetnek a rászorulók. Telefonos Szeretetszolgálat – gondolkodjunk együtt!

Az állattartók felelőssége
a nyári hőségben

Az állatvédelmi törvény előírja ugyan, hogy az állatokat
védeni kell az időjárás káros
hatásaitól, de az állattartók
felelőssége a forró nyári napokon
hatványozottabbá
válik.

A szabadban tartott állatoknak
menedéket kell biztosítani a tűző
napsugarak és az eső elől. Ha a közelben nincs egy nagy árnyékot adó
fa, akkor az udvaron tartott kutyának lehetőséget kell biztosítani arra,
hogy bemehessen egy hűvösebb garázsba vagy árnyékos helyen álló
kutyaólba. A házi kedvenc árnyékos
fekhelyét naponta többször ajánlott
locsolással hűteni. A kutya lihegéssel adja le a hőt, ami által rengeteg
folyadékot veszít, így a friss víz
pótlása életmentő lehet. A vizet naponta többször kell cserélni,
ugyanis ha felmelegszik, már nem
szívesen iszik belőle egyetlen állat
sem. Mivel az ebek szeretnek pancsolni, egy nagy lavór vizet lehet kirakni, ha melegük van, hűsölhetnek
benne. A nyári idényben a meleg,
por, toklász, legyek, bolhák, vedlés
miatt fokozottan ajánlott a szőrzet –
mely a hőháztartást is szabályozza

– megfelelő ápolása. Sok kutya
könnyebben viseli a nyári meleget,
ha benedvesítik a bundáját. A hoszszú szőrű kutyák bundáját érdemes
levágatni, többször átfésülni, mert
az ápolt bunda jobban szellőzik.
A szakemberek felhívják a figyelmet arra is, hogy a kutyatartók
ne sétáltassák kedvencüket a tűző
napon, hanem lehetőleg kora reggel
vagy késő este, és az átmelegedett
aszfalt helyett a füves talajon való
sétáltatást válasszák. Sem kisgyermeket, sem állatot nem szabad gépkocsiban hagyni, még rövid időre
sem. A hőmérséklet igen rövid idő
alatt is 70–80 fokra ugorhat a zárt
autóban. Utazás közben többször
kell a kutyát itatni, ezért legyen az
autóban tálka és víz számára.
Dr. Kincses Sándor, a megyei állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági felügyelőség vezetője
kérdésünkre azt is elmondta, hogy
a kánikulai hőségben az állatszállítmányokra kell fokozottan figyelni,
főleg éjszaka ajánlott hosszabb távolságokra a közutakon közlekedni.
Szükséges itatni és időnként frissítő
locsolást kell kötelező módon végezni. (szer)
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A Barátság kupáért játszottak

Nemzetközi kispályás labdarúgótornát szerveztek az elmúlt hét
végén a koronkai műfüves pályán.
A rendezvényen a Maros megyei
labdarúgásban aktívan tevékenykedő szakembereket tömörítő Fair
Play Team, a Zala és a BeszterceNaszód megyei sípmesterek együttese, továbbá a tavaly, 36 évesen
elhunyt egykori játékvezető, Cristian Tătar barátait tömörítő alakulat
és nem utolsósorban a Corpo és barátai csapat, azaz Sorin Corpodean
valamikori élvonalbeli játékvezető
barátaiból álló együttes vett részt. A
körmérkőzéses (2x8 perces félidők)
tornán a pontok és a gólkülönbség
alapján dőlt el a sorrend.
Az eredmények: Fair Play Team
(Maros megyei játékvezetők csapata) – Cristian Tătar barátai 2-0,
Corpo és barátai – BeszterceNaszód megyei játékvezetők 1-2,
Cristian Tătar barátai – Corpo és
barátai 3-1, Zala megyei játékvezetők – Fair Play Team 0-1, Corpo és
barátai – Zala megyei játékvezetők
2-3, Beszterce-Naszód megyei játékvezetők – Cristian Tătar barátai
0-0, Zala megyei játékvezetők –
Beszterce-Naszód megyei játékvezetők 1-2, Fair Play Team – Corpo
barátai 2-1, Beszterce-Naszód megyei játékvezetők – Fair Play Team
3-2, Cristi Tatar barátai – BeszterceNaszód megyei játékvezetők 1-0.

A végső sorrend: 1. Besztercei játékvezők 10 pont (7-4-es gólkülönbség), 2. Fair Play Team 9 (7-4),
3. Cristian Tătar barátai 5 (4-4), 4.
Zala megyei játékvezetők 4 (4-6), 5.
Corpo barátai 0 (5-10).
A torna legjobb játékosa címet
Fellner Gergő (Zala megyei játékvezetők) nyerte – így átvehette a
Cristian Tătar-trófeát is, és ő lett a
torna gólkirálya is. A Fair Playdíjat, és ezzel a Maros Megyei Labdarúgó-egyesület volt titkárnőjéről
elnevezett Czegő Ildikó-trófeát
Sorin Corpodean volt élvonalbeli
játékvezető szerezte meg.
A magyarországi vendégek részvételével kapcsolatosan a Marosvásárhely–Zalaegerszeg Baráti Kör
Társaság elnöke, Cseh Gábor a rendezvény után emlékeztetett: a két
város közötti kapcsolat több mint

20 éves múltra tekint vissza, Maros
megye és Zala megye között pedig
11 éve létezik együttműködés.
„Ennek égisze alatt évente több
rendezvényt is tartunk, az egyik
ilyen esemény ez a hagyományos
nemzetközi focitorna, amelynek
három társszervezője volt: a Fair
Play Team, vagyis a Maros megyei
játékvezetők alakulata, a Marosvásárhely–Zalaegerszeg Baráti Kör
Társaság és a Pro XXI. Sport és
Kulturális Alapítvány. Mottóul Pierre de Coubertin báró, az újkori
olimpiai mozgalom atyja és a MaZa jelszavát vontuk össze, azaz nem
a győzelem a fontos, hanem a barátság, az összetartozás és a szeretet.
Minden csapat kupát és okleveleket
kapott, a játékosok nyakába egyforma aranyérmek kerültek” – magyarázta Cseh Gábor. (C. A.)

Új elnököt választ mai tisztújító
közgyűlésén a Maros Megyei Labdarúgó-egyesület (AJFM). A vezetői tisztségre egyedüliként Bucur
Mircea elnök jelöltségét fogadta el
a pályázati anyagokat felülvizsgáló
bizottság, a másik három jelölt
(Eduard Grigore Bota, Cosmin
Bălan Chiş, Călin Flanja) jelentkezését formai vagy alapszabályzatba
ütköző okok miatt elutasították.
Ketten közülük (Bota és Flanja)
együttesen óvást terjesztettek elő a
döntés ellen, amelyben kifogásolják, hogy nem tartották be a jelöltállítási procedúrát, és menet közben
módosították a szabályzatot és az il-

letékes bizottságok összetételét. Kijelentik, hogy szerintük az AJFM
vezetősége visszaélést követett el
velük szemben, amikor korlátozta
őket jogaik gyakorlásában. Kérik
ezért, hogy halasszák el az elnökválasztást, jelöljenek ki új jelöltállítási
határidőt és a szervezettől független
bizottságot, amely elbírálja a jelöltek pályázati anyagait, illetve másik
időpontot a tisztújítás megrendezésére. A dokumentum aláírói kérik
egyúttal a Román Labdarúgó-szövetség közbeavatkozását.
Jelezték, hogy az adott körülmények között nem vesznek részt a
tisztújító közgyűlésen, ehelyett a

Víkendtelep vasút felőli bejáratánál
gyülekeznek a megadott időben, és
remélik, hogy elegen lesznek
ahhoz, hogy ne legyen kvórum az
elnökválasztáson, így azt ne lehessen megtartani.
A tisztújító közgyűlést ma 18 órai
kezdettel tartják a marosvásárhelyi
Constantin Brâncuşi szakközépiskola dísztermében. A megyei labdarúgó-egyesülethez
csatlakozott
valamennyi klub egyaránt egy-egy
szavazattal rendelkezik. A sportszervezetek képviselői felhatalmazás birtokában, személyazonossági
igazolványuk felmutatásával léphetnek be a terembe.

A Magyar Labdarúgó-szövetség
(MLSZ) és az MTK Budapest felavatta Sándor Károly 75-szörös válogatott csatár sírkövét a budapesti
Farkasréti temetőben.
Az ünnepségen az MLSZ alelnöke, Berzi Sándor beszédében felidézte a 2014-ben elhunyt kiváló
futballista életútjának fontosabb állomásait. Megfogalmazása szerint
Sándor Károly odatette a névjegyét
az ötvenes évek Aranycsapatához,
még akkor is, ha Sebes Gusztáv
nem válogatta be az 1954-es világbajnokságra, és nem lehetett ott a
helsinki olimpián győztes csapatban

sem. Kiemelte, hogy tagja volt az
MTK második aranycsapatának,
míg a válogatottban a szintén legendásnak tartott Sándor, Göröcs, Albert, Tichy, Fenyvesi csatársornak.
Berzi azt is hangsúlyozta, hogy
Sándor Károly – becenevén Csikar
– nem csak a pályán alkotott maradandót, hiszen ő volt, aki 1962-ben
a chilei világbajnokság előtt rámenősségével békét teremtett a játékosok és a szövetségi kapitány között,
később pedig rábeszélte Nyilasi Tibort, hogy térjen vissza a pályára.
Az MTK Budapest elnöke,
Deutsch Tamás úgy fogalmazott, a
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Csoportképen a résztvevők: nem a győzelmet, hanem az összetartozást és a barátságot nevezték fontosnak

Zűr a megyei futballban: óvást nyújtottak be
az elnökválasztásról kizárt jelöltek

Felavatták Sándor Károly sírkövét

klub büszke arra, hogy őrködhet
Sándor Károly emléke felett. Ezért
nevezte el róla akadémiáját, amely
több mint száz élvonalbeli játékost
adott már a magyar labdarúgásnak.
A sportvezető hozzátette, halálának
első évfordulóján, 2015-ben ezért
állított neki szobrot Agárdon, majd
ezért helyezte át az Új Hidegkuti
Nándor Stadion elé a létesítmény
átadása után, majd ezért készíttette
el – a Magyar Labdarúgó-szövetséggel karöltve – sírkövét Boros
Péter szobrászművésszel.
„Így próbálunk a magunk módján valamit törleszteni azért, amit
Sándor Károly tett az MTK-ért,
ahogyan viszonyult a klubhoz,
melyhez egész pályafutása során hű
maradt” – jelentette ki Deutsch
Tamás, aki szerint Sándor Károly
volt az élő példája annak, hogyan
lehet a csapatérdeket az egyéni érvényesülés elé helyezni.
Az egyesület részéről Deutsch
Tamás Stern Péter, az MTK Baráti
Kör elnöke társaságában helyezte el
az emlékezés virágait a kék-fehér
színekben 379 mérkőzésen 182 gólt
szerző, ezzel klubrekordot tartó csatár sírkövénél.
Az MLSZ nevében Berzi Sándor,
Dunai Antal, Gellei Imre és Géczi
István koszorúzott.

EL-selejtezők élőben a magyar közmédián

Mindhárom Európa-liga-selejtező labdarúgó-mérkőzés élőben látható csütörtökön a közmédián.
A Ferencváros – Jelgava és a Videoton – Balzan mérkőzés a Duna World televízión, míg a Vasas – Beitar Jeruzsálem találkozó online, az m4sport.hu-n lesz látható.
Európa-liga-selejtező, 1. forduló, 1. mérkőzések:
* Ferencváros – FK Jelgava (lett), 19:30 – Duna World
* Videoton FC – Balzan (máltai), 21:40 – Duna World
* Beitar Jeruzsálem (izraeli) – Vasas, 19:45 – m4sport.hu

A Maros Megyei Tanács 2017. július 20-25. között versenyvizsgát szervez több megüresedett szerződéses
állás betöltésére a Maros Megyei Tanács Műszaki
Igazgatóságához tartozó Adminisztratív és Beavatkozási Szolgálat alábbi állásaira:
– IV. fokozatú szakmunkás – közép- és/vagy általános
iskolai tanulmányok – 1 állás;
– I fokozatú kotrógép-kezelő – közép- és/vagy általános iskolai tanulmányok – 1 állás;
– III fokozatú jelölőgép-kezelő – közép- és/vagy általános iskolai tanulmányok – 1 állás;

A versenyvizsga a Maros Megyei Tanács székhelyén
(Maros megye, Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz.)
lesz megtartva.
A versenyvizsga egy gyakorlati próbából és egy interjúból áll.
A gyakorlati próba időpontja: 2017. július 20., 14.00
óra.
Az interjú időpontja: 2017. július 25., 14.00 óra.
A jelentkezőknek meg kell felelniük a szerződéssel
dolgozó közalkalmazottakra és előmenetelükre vonatkozó, utólag kiegészített és módosított, újra kibocsátott 286/2011-es kormányhatározat 3.
cikkelyében megfogalmazott keretszabályzat minden előírásának.
A sajátos feltételeket, a könyvészet és a pályázati
dosszié iratainak jegyzékét kifüggesztették az intézszékhelyén
és
tanulmányozható
a
mény
www.cjmures.ro honlapon.
A jelentkezési dossziékat 2017.07.12-ig lehet benyújtani a Maros Megyei Tanács székhelyére.
További információkért forduljanak Kutasi Melindához, a versenybizottság titkárához a 0372-651234-es
telefonszámon, vagy a kutasi.melinda@cjmures.ro
e-mail-címen.
Péter Ferenc
ELNÖK

Paul Cosma
JEGYZŐ
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A 100 éves fatimai jelenések tiszteletére

a marosvásárhelyi
kövesdombi
római
katolikus
egyházközség
György Tibor plébános vezetésével
zarándoklatot
szervez
2017.
szeptember 18. – október 1. között a
gyógyulásáért, a
lelki sebek
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)

MEDJUGORJEI zARÁNDOKLAT 2017:

• július 31. – augusztus 6. között (Ifjúsági Fesztivál)
• aug. 26-31. (Gyászolóknak, de nem csak)
• okt. 9-14.
Lelki vezető: T. Hajlák Attila-István.
Kézdivásárhely – Csíkszereda – Udvarhely – Marosvásárhely.
Érdeklődni a 0742-698-166-os telefonszámon. (sz.-I)
KöSzöNET annak az önzetlen fiatal hölgynek, aki június 23-án,
pénteken délután felsegített, vizet adott, pulzusomat mérte,
biztatott. Helytállása példaadó, lehet tőle tanulni. Danke! Franz
Feldkirchen bei München, Bajorország. (sz.-I)

A Népújság hirdetési irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi HÁROMSZÉKBE
és az aradi NYUGATI JELENBE.
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KERESEK kiadó üres kétszobás,
konyhás, udvaros lakást Marosvásárhely
környékén, falun is. Eladó Monica
varrógép. Tel. 0721-672-838. (1987)

A Maros Vízügyi Hatóság

versenyvizsgát hirdet
egy megüresedett mérnöki állás betöltésére
meghatározatlan időre
Az állás megnevezése: mérnök az EL-UCC-SCH irodába
Írásbeli vizsga: 2017. július 20-án 10 órakor.
Állásinterjú: 2017. július 26-án 10 órakor.
A vizsga a székhelyen, Marosvásárhelyen, a Köteles Sámuel utca
33. szám alatt lesz.
Követelmények:
– felsőfokú szakvégzettség – hidrotechnika (hidrotechnikai építkezések), talajjavítás, civil és ipari építkezések, vasutak, utak és
hidak szakirány
– alapos számítógép-kezelési ismeret (Microsoft Office)
– a CAD típusú és devizkiállítási program ismerete előny
A pályázati dossziét július 13-án 12 óráig, hétfőtől péntekig naponta 7-15 óra között lehet benyújtani a vízügyi hatóság humánerőforrás-osztályán.
Bővebb felvilágosítás:
• a székhelyen
• a honlapon http://www.rowater.ro/damures, a Posturi disponibile
címszó alatt
• a 0265/260-289-es telefonszámon, 440, 460-as mellék
• a personal@dam.rowater.ro e-mail-címen.

MINDENFÉLE

édesapám, BÉRES JÁNOS,
aki június 28-án már 3 éve

nem vagy közöttünk. Legyen
békés

nyugalmad

pihenésed

és

csendes!

örök

Szerettei:

fele-

hálával és szeretettel őrizzük
emlékedet.

sége, lánya, veje, unokái és
családja. (2028)

„Az idő múlik, szállnak az

évek, de a mi szívünkben
megmarad

emléked.

Addig

vagy boldog, míg van, aki

szeret, míg van, aki a bajban

megfogja a kezed, s akit

szeretünk, nem feledünk el.
Panasz

nélkül

befele

könnyeztél, búcsúzás nélkül
csendesen
Fájó

szívvel

június

28-án

elmentél.”

emlékezünk
az

ehedi

születésű, Vásárhelyen lakó
BAKÓ ISTVÁNRA halálának
első

évfordulóján.

Húgai:

Aranka és Ica családjukkal
együtt.

emléked

Nyugodj
örökké

szívünkben! (2029-I)

békében,

élni

fog

ELHALÁLOZÁS

ket, harmonikaajtókat, termopán

85 éves korában elhunyt. Teme-

PVC-nyílászárókat, szúnyogháló-

kat. Tel. 0744-121-714, 0265/218-

eladó.

Tel.

0740-278-920.

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (1943)

TŰzIFA
(1601)

eladó.

Tel.

0752-578-568.

HŰTŐK javítását vállalom lakásán

321. (1405)

és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-

ranciával.
(2023)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (1967)

ELVESzTETTEM Végh Eugen névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (2041)

mert hiányzol nagyon, drága

MAKKAI ÉVA

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

TŰzIFA
(1601)

ELVESzTETTEM Popovics Emil névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (2020)

csepp gördül le arcunkról,

KÉSzÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

0753-590-792.

ELVESZETT

Megállunk sírodnál, könny-

Tel. 0744-966-747. (19009)

Tel.

ELADÓ sürgősen új ház, közös udvaron,
központi helyen, vagy elcserélem 3
szobás, I-II. emeleti tömbházlakással
vagy kisebb házzal plusz különbözet.
Minden ajánlat érdekel. Ára: 93.000
euró, alkudható. Tel. 0751-759-200, 8-20
óra között. (2033)

szomorú, üres az életünk.

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

eladó.

ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (1835)

ragyogtál fölöttünk, nélküled

FÉMSzERKEzETI MUNKÁT válla-

TŰzIFA
(1601)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (1967)

Mint egy fénysugár, védtél és

Tel.

0722-846-011.

MEGEMLÉKEZÉS

engem.

bele,

most már nincs mit tenni, ahol

én vagyok, nem lehet onnan
visszatérni. Nem búcsúztam

tőletek, nem tudtam, hogy

örökre elmegyek. Szerettem
volna még köztetek lenni, de a
halál

legyőzött,

menni.”

el

kellett

Fájó szívvel, könnyes szem-

mel emlékezünk június 28-án
ifj.

DEMETER

halálának

9.

tőben.

Gyászoló rokonai. (2006-I)

Pihenj, te drága szív, már meg-

szűntél dobogni.

Szerető jóságod nem tudjuk felehet,

gyakran

Nyugodjatok

órakor lesz a református teme-

Mert elfelejteni Téged soha nem

messzire mentem, hogy megnagyon

tése szerdán, június 28-án 12

ledni,

„Tudom, hogy búcsú nélkül
sirattok

szül. Soós

ISTVÁNRA

évfordulóján.

Bánatos szívű szülei, testvére,
Melinda és családja. (1509-I)

Csak meg kell tanulnunk

Ezután élni Nélküled!

Mély fájdalommal és megtört

szívvel tudatjuk mindazokkal,

akik ismerték, hogy a szeretett

édesapa és nagytata,

LÁSzLÓ BÉLA

június 26-án, életének 84. évében elhunyt. Temetése június

28-án, szerdán 14 órakor lesz a

marosvásárhelyi református temetőben, katolikus szertartás

szerint.

Emlékét soha el nem múló

szeretettel őrzi két lánya,

Ildikó és Edit családjukkal.
(sz.-I)
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A Siletina
Impex– Helyi
Közszállítási
Vállalat Rt.
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személyzetválogatást szervez
autóbuszsofőri állások
betöltésére:
Követelmények:
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély
(atestat)
– legkevesebb két év tapasztalat
személyszállításban
A kérvények önéletrajzzal, a
jogosítvány, illetve az engedély,
a végzettséget igazoló iratok másolatával, esetleges ajánlással a
cég Marosvásárhely, Béga utca
2. szám alatti titkárságán nyújthatók be hétfőtől péntekig 9–15
óra között.
Bővebb felvilágosítás
a 0265/269-077-es
telefonszámon.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

tA TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT árukihordásra, fiatal SEGÉDMUNKÁST és MÉSZÁROST. Tel.
0744-644-026. (18046-I)
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 email-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várjuk. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon lehet.
(19046)

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

10.

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

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező ANIMÁTORT. Tel. 0722268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz RAKTÁROST-ÁRUMOZGATÓT. Tel. 0722-268-866.
(59777)
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)
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat
a következő munkakörbe:

minőségügyi munkatárs / minőségellenőr

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.

MAGYARORSZÁGI SZÁLLÁSAJÁNLATOK

