
Megvesztegetés
elfogadásával 
gyanúsítják 
a volt igazgatót
Megvesztegetés elfogadása miatt bí-
róság elé állítják Kiss Imolát, a Maros-
vásárhelyi Polgármesteri Hivatal volt
gazdasági igazgatóját – adta hírül az
Agerpres. 
____________2.
Marosvásárhely
visszakerült 
a fesztiváltérképre
Több mint 24 ezren lépték át a VIBE
kapuját, legtöbben vasárnap látogat-
tak el a fesztiválra, amikor azok is ki-
jöttek a Maros-partra, akiket
csütörtöktől szombatig a délutáni zá-
porok elriasztottak.
____________4.
Fábián Juli 
és Tátrai Tibor 
a Dzsesszklubban!    
A nyár legnagyobb szabású marosvá-
sárhelyi dzsesszkoncertjére kerül sor
e hónap végén: a Sörház utcai Jazz
Clubban július 28-án, pénteken és 30-
án, vasárnap a magyar dzsesszélet
két nagy neve lép fel.
____________5.
Több mint 
száz gyerek 
a csittszentiváni 
táborban
Csittszentivánon múlt héten zajlottak a
Bandi Dezső Kulturális Egyesület által
szervezett székely-mezőségi nép-
művészeti kézművesnapok, amelyen
pedagógusok vezetésével több száz
gyerek vett részt. A vakációs foglalko-
zásra a nagy érdeklődésre való tekin-
tettel XV. alkalommal  került sor. 
____________6.

Bodó Előd Barna egy éve vette át a pol-
gármesteri mandátumot. A községveze-
tővel mérleget készítettünk: mit
sikerült megvalósítani, s mi az, ami az
elkövetkező évek kihívása lesz. 

– Elsőként arról beszélnék, melyek azok a
pályázatok, amelyekre várjuk az eredményeket,
illetve melyek azok, amelyeket előkészítettünk.
Kivitelezés alatt jelenleg három dolog van: rá-
kapcsolódtunk az új vízhálózati rendszerre, ami
a Marosvásárhely–Mezőbánd fővezeték mező-
paniti elágazása. A letérőnél, a „hegyen” látszik

egy nagy kék tartály, ahonnan szabadeséssel
kapjuk a vizet. Tudni kell, hogy Panitban a víz-
vezeték tíz éve le van fektetve, de nem volt be-
üzemelve, illetve egyetlen fogyasztó, a Therezia
Kft. használta a vizet, mert nem volt elegendő
a víznyomás. Ennek a vízhálózatnak a műszaki

Előjáték centenáriumra
Magas hőfokon indította az év legmelegebb havát a Hargita, Ko-

vászna és Maros megyei románok civil fóruma a minapi csíkszeredai
tanácskozásukon. Amelynek mi más lehetett volna a témája, mint a
három székelyföldi megyében számszerű kisebbségben élő többségiek
– szerintük – sanyarú sorsa, akikre rettenetes magyar elnyomás nehe-
zedik. Aminek a mindenkori kormányok nem tanúsítanak kellő figyel-
met.

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 6. oldalon)
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Megkezdődött az önkéntesek toborzása 
a hadseregbe

A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint
az önkéntesek toborzása a 2015/270-es tör-
vény alapján történik. 

Az önkénteseknek a lakhelyüknek megfelelő me-
gyei vagy körzeti katonai központnál kell jelentkezniük
a következő dokumentumokkal: személyazonossági
igazolvány (eredeti és másolat), erkölcsi igazolvány,
civil tanulmányokat igazoló okirat (eredeti és másolat),
és ha van: autóvezetői jogosítvány (eredeti és másolat),
katonakönyv (eredeti és másolat). 

A jelentkezőket válogatásnak vetik alá, majd orvosi

vizsgálatra kerül sor, ezt követi a kiképzés. A sorkato-
nai szolgálatot eddig nem teljesített jelentkezők taná-
csot kapnak arra vonatkozóan, hogy milyen területen
végezhetnek önkéntes szolgálatot a hadsereg köteléké-
ben.  Ebben az évben körülbelül 2.200 hely van önkén-
tes katonák és tisztek számára az ország 24
megyéjében, valamint a fővárosban. 

További információkhoz a http://
recrutare.mapn.ro/index.php?pagina=Contact vagy a
http://www.mapn.ro/contact/index.php honlapon lehet
hozzájutni.   (Agerpres)

Mezőpaniti körkép

Az infrastruktúra kiépítése 
a nagy kihívás

Fotó: Nagy Tibor



Vasárnap este tizenkilencedik
alkalommal nyitotta meg kapuit
a marosszéki néptánctábor Job-
bágytelkén.

Ismét benépesült Jobbágytelke, a
hét végén hátizsákokat, sátrakat cipelő
fiatalok és kevésbé fiatalok lepték el az
utcákat és a kultúrotthon környékét. A
bejelentkezés után az időben érkezet-
tek sátrat vertek vagy családoknál ke-
restek szállást, majd vacsora után
siettek is vissza a színpad elé a meg-
nyitóra, amelyen a szokáshoz híven a
falu hagyományőrző néptáncegyüttese
szolgáltatta a táncműsort, majd a zené-
szek kézbe kapták hangszereiket, a
néptáncra „kiéhezettek” pedig hajnalig
ropták a táncházban.

Megnyitóbeszédében Barabási
Ottó, Székelyhodos község polgármes-
tere olyan pillanatnak nevezte a tánc-
tábort a falu életében, „amely
összhangban áll közösségünk szelle-
mével, hivatásával is”. Ez a rendez-
vény megjeleníti  előttünk azt a
láthatatlan szervezőerőt, amely a leg-
régebbi időkben is az emberiség meg-
maradásának egyik legfontosabbb
feltétele volt, amely kényszerítette ele-
inket egymás szájáról lesni a szót, egy-
más kezét, lábát figyelve megtanulni a
mozdulatot” – taglalta az elöljáró. „A
folklórt őseink és elődeink mindenkor
a maguk számára alkották, de reánk
hagyományozták: mi lettünk egyedüli
és jogos örökösei. Rajtunk múlik, hogy
ismerjük, becsüljük: a kultúra mai hor-

dozóiként tovább éltessük és az utá-
nunk jövőknek is továbbadjuk” –
hangsúlyozta Barabási.

A marosszéki tánchagyományokra,
népzenére, népszokásokra, kézműves
örökségre épülő táborban a vidék ha-
gyományos szellemi és tárgyi kultú-
rájával ismerkedhetnek meg a résztve-
vők. A hét során marossárpataki és
nyárádselyei táncokat oktatnak, de a
helyit és mezőkölpényit is megismer-
hetik, népdalokat és népi hangszer-
használatot is tanulhatnak. És
természetesen minden este áll a tánc,
táncház van és folkkocsma, folyik a

verejték és a sör, hiszen ez így termé-
szetes egy egészséges nyári táborban.
Napközben hagyományos népi mester-
ségek, helyi kézműves-foglalkozások
és falusi tevékenységek bemutatása is
várja a táborozókat, látogatható lesz a
falumúzeum, a Balla Antal-emlékház,
és lesz fényképkiállítás és kirándulás
is. Az idei táborban is főleg erdélyi és
anyaországi résztvevők vannak, a szo-
kásos kétszáz körüli létszámban, de ér-
keztek Európa nyugati országaiból és
a tengerentúlról is. Részletes helyszíni
(hangulat)jelentéssel a hét folyamán
jelentkezünk.

A Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetemen folytatódik a 3Layers of
Telling a Story ERASMUS+ TEM-
PUS projekt, mely a budapesti Színház
és Fimművészeti Egyetem és a Maros-
vásárhelyi Művészeti Egyetem együtt-
működésében zajlik, alkalmazott
színházi tárgyú, közös képzési progra-
mok kidolgozásának céljával. Miután
nemrég a pécsi POSZT fesztivál kere-

tében mutatkozott be, a projekt most A
Kultúrpalota történetei című nyári
képzéssel folytatódik, melyre július
11-17. között kerül sor. Ez az első in-
gyenes nyári kurzus a képzési program
tesztelése. 

A résztvevők a SZFE és a Művé-
szeti Egyetem hallgatói, valamint a
téma iránt érdeklődő romániai és ma-
gyarországi szakemberek, akik közö-

sen tanulják és tanulmányozzák a szín-
házi módszerek alkalmazásának lehe-
tőségét a művészetközvetítésben és a
társadalmi, interkulturális párbeszéd-
ben. A kurzus végén a résztvevők be-
mutatják a Kultúrpalotához kötődő
alkalmazott színháziprojekt-terveiket,
melyeket a szervezők a Kultúrpalota
működtetőinek ajánlanak fel a további
együttműködés reményében. 

Ma NÓRA és LILI, 
holnap IZABELLA 
és DALMA napja.
IZABELLA: az Erzsébet spa-
nyol alakja. 
DALMA: egykor férfinév volt,
Vörösmarty Mihály alkotása. A
dal szóból képezte.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. július 10.

1 EUR 4,5684
1 USD 4,0107

100 HUF 1,4833
1 g ARANY 155,8039

Megvesztegetés elfogadásával gyanúsítják 
a volt igazgatót

Látogatható a Jégkorszak 
A Maros Megyei Múzeum és a budapesti Természettudo-
mányi Múzeum szervezésében  a marosvásárhelyi Horea
utcai Természettudományi Múzeumban október 7-ig  láto-
gatható a Jégkorszak kiállítás. A látogatók találkozhatnak
a jégkorszak után kihalt, de jól ismert állatfajokkal (élet-
nagyságú rekonstrukciók, csontvázak), amelyeket a mú-
zeum munkatársai az eredeti élőhelyükre emlékeztető
környezetbe helyeztek el. Megtekinthető egy mamutfióka,
kardfogú tigris, hiéna, barlangi hiéna, pézsmatulok és egy
gigantikus gliptodon. A fent említett látványosságok mellett
a kiállítást különféle médiaeszközök gazdagítják, amelyek
a korabeli klímáról, illetve az akkori állatok életéről tartal-
maznak információkat.

Ügyes kezű gyerekek műhelye 
Július 10–14. között az ügyes kezű gyermekek műhelyébe
várják a 7–12 éveseket. A marosvásárhelyi Női Akadémia
a Divers Egyesület támogatásával a Forradalom utca 45.
szám alatt naponta két kézművesműhelyt tart 10–14 óra
között. Szép idő esetén a tevékenységek sátorban az ud-
varon zajlanak. A műhelyeken a következő kézműves-fog-
lalkozásokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek:
gyöngyfűzés, fafaragás, papírkosárfonás, csomózás, ne-
mezelés, szalvétatechnika, mézeskalács-készítés  stb. Ér-
deklődni a 0722-318-605, valamint a 0740-598-563-as
telefonszámon lehet. 

Évadzáró Lyukasóra
A Kemény Zsigmond Társaság július 11-én, ma délután 6
órakor tartja évadzáró összejövetelét a marosvásárhelyi
Vártemplom gótikus termében. A Lyukasóra vendégei: Káli
Király István, Kiss Zsuzsánna, Kovács Levente, Markó
Béla, Nagy Attila, Nagy Miklós Kund, Sebestyén Aba, Spi-
elmann Mihály és Zágoni Előd. A rendezvényre minden
játék- és verskedvelőt várnak.

Kortárs zenei nap a Csűrszínházban
A Csűrszínházi Napok után folytatódnak a rendezvények
Mikházán. Július 15-én, szombaton 18 órától a Bronx
Egyesület szervezésében sor kerül az első csűrszínházi
kortárs zenei fesztiválra, amelynek társszervezője a ma-
rosvásárhelyi Rocksuli. Fellépnek: a Bronx és Koszika &
HotShots akusztikus koncerttel, a Moonfellas, a Bolyai Far-
kas Líceum zeneköri diákjai és a Rocksuli növendékei. Be-
lépők a helyszínen válthatók.  

Pokorny László fogadóórája
Dr. Pokorny László megyei tanácsos július 12-én, szerdán
9 órától szociális és környezetvédelmi kérdésekben tart fo-
gadóórát Marosvásárhelyen, a Megyei Szociális és Gyer-
mekvédelmi Igazgatóság Trébely utcai székhelyén, a C
épületben. 

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

11., kedd
A Nap kel 

5 óra 40 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 14 perckor. 
Az év 192. napja, 

hátravan 173 nap.

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
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IDŐJÁRÁS
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Hőmérséklet:
max. 340C
min. 180C

A megnyitón szokás szerint a helyiek táncolnak                                        Fotó: Gligor Róbert László

Megyei hírek

Gligor Róbert László

A Kultúrpalota történetei – 3Layers nyári kurzus

Megnyílt a jobbágytelki néptánctábor

Kovács Levente rendező, tanár 
legújabb kalandregénye, A megoldás
megvásárolható a Gutenberg köny-
vesboltokban: Marosvásárhely, Ró-
zsák tere 56., Csíkszereda, Petőfi u.
4., Székelyudvarhely, Márton Áron
tér 8. 

Továbbá megtalálható és megren-
delhető a csusza01@gmail.com e-
mail-címen. Ára 30 lej.

Persze nem biztos, hogy ez a meg-
oldás, ezt mindenki maga dönti el. De
ahhoz a regényt el kell olvasni! 

Kovács Levente: 
A megoldás 

Vakációs 
gyerekklub 

és angolnyelv-oktatás
A július 17-21. közötti héten vaká-

ciós gyerekklub lesz írországi fiatalok
részvételével, valamint angolnyelv-ok-
tatás 12-14 év közötti gyerekek számára
a Philothea Klub szervezésében. A ren-
dezvény helyszíne a régi bábszínház
terme (Posta utca). A vakációs gyerek-
klubba a fent említett időszakban na-
ponta 10.30-13 óra között várják az
elemi osztályosokat, a 12-14 éveseknek
szóló angolnyelv-oktatásra pedig 15-16
óra között kerül sor. 

Megvesztegetés elfogadása miatt bíróság elé ál-
lítják Kiss Imolát, a Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatal volt gazdasági igazgatóját – adta
hírül az Agerpres. 

Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) hét-
főn arról tájékoztatta az Agerpres hírügynökséget, hogy
Kiss Imola 2010 szeptemberében, a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal gazdasági igazgatójaként 10.000 eurót

kért egy üzletembertől egy teremfutball-verseny szponzo-
rálására. Cserébe a gazdasági igazgató közbenjárt, hogy a
polgármesteri hivatal egyenlítse ki az üzletember vállalata
által tömbházak hőszigeteléséért és iskolák felújításáért ki-
bocsátott számlákat. 

Az ügyet a Maros megyei törvényszéken tárgyalják. 
Kiss Imolát 2015-ben már egyszer bíróság elé állították

hivatali visszaélés vádjával. (Agerpres)



Ukrajna a reformokra összpontosít, és egyelőre
nem kéri felvételét a NATO-ba – mondta Petro 
Porosenko ukrán elnök hétfőn Kijevben, ahol találko-
zott Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral is.

Az ukrán elnök az Ukrajna-NATO közös bizottság ülésén
– amelyen Stoltenberg is rész vett – úgy fogalmazott, hogy
Kijev most nem kéri felvételét az észak-atlanti szövetségbe,
hanem „igazi reformprogramot hajt végre”, hogy később
megfeleljen a NATO-tagság feltételeinek. Porosenko szerint
ugyanis jelenleg az ukrán fegyveres erőknél még komoly re-
formokat kell végrehajtani ahhoz, hogy az ország hadserege
NATO-kompatibilissé váljon.

Az utóbbi években végzett szociológiai felmérések ugyan-
akkor azt mutatják, hogy az ukrán lakosság többsége támo-
gatja az ország NATO-csatlakozását.

A NATO korábban Ukrajnának és Grúziának is ígéretet tett,
hogy a szövetség tagjaivá válhatnak, igaz, arra nem kaptak
ígéretet, hogy mikor, Moszkva pedig Oroszország elleni fe-
nyegetésként értékeli és hevesen ellenzi a NATO keleti bőví-
tését.

Stoltenberg a maga részéről az ülésen leszögezte, hogy a
NATO továbbra is Ukrajna mellett áll, és sohasem ismeri el a

Krím törvénytelen, orosz elcsatolását. A Donyec-medencei
fegyveres konfliktust illetően ismételten hangsúlyozta, hogy
a minszki megállapodásokat teljes mértékben végre kell haj-
taniuk a feleknek. Sürgette továbbá, hogy az EBESZ ukrajnai
megfigyelőinek pedig az egész országban – beleértve az
oroszbarát szakadárok által ellenőrzött területeket – biztonsá-
gos és akadálymentes mozgást kell biztosítani.

Az ukrán elnök újfent kifejtette véleményét, hogy a
minszki egyezségek teljesülését ENSZ-békefenntartók vagy
egy európai uniós rendőri misszió tudná biztosítani.

Porosenko az ülést követő sajtótájékoztatón kiemelte, hogy
a Kijev és NATO megkezdte a párbeszédet az Ukrajna maj-
dani NATO-csatlakozását előkészítő, úgynevezett cselekvési
terv megvalósításának megkezdéséről.

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő nem sokkal később
reagált is a kijevi kijelentésekre. Mint mondta: Ukrajna
NATO-tagsága nem javítaná a térség stabilitását és biztonsá-
gát.

Stoltenberg Oroszországnak szóló felszólítására pedig,
hogy vonja ki több ezer katonáját Ukrajna területéről, Peszkov
ismételten azt hangoztatta, hogy Oroszországnak egyetlen ka-
tonája sincs Ukrajnában. (MTI)

Kiraboltak mintegy húsz, a hotelük előtt várakozó turistát
álarcosok a párizsi Roissy repülőtér közelében – közölték hét-
főn rendőrségi források.

A francia, amerikai és marokkói turisták szombat délelőtt
a bőröndjeikkel vártak a repülőtér közelében található szál-
lodák egyike előtt arra a buszra, amely átvitte volna őket az
indulási terminálra, amikor két gépkocsi állt meg előttük.

A járművekből álarcosok szálltak ki, s könnygázt fújtak a
várakozó emberekre, elvették tőlük a csomagjaikat és a sze-
mélyes tárgyaikat, majd elmenekültek a gépkocsikkal.

A Roissy repülőtér közelében található hotelek menti utakon
gyakran történnek támadások, amelyek során a bűnözők a tu-
risták személyes tárgyait rabolják el.

Tavaly nyáron egy kínaiakkal teli buszt támadtak meg és
raboltak ki egy hotel előtt a repülőtérhez közeli Gonesse tele-
pülésen, novemberben pedig két katari állampolgártól rabol-
tak el 5 millió euró értékben ékszert és ruhaneműt, amikor egy
Bentley típusú gépkocsiban haladtak a repülőtérről Párizs
felé. (MTI)

Kövesi nem jelent meg 
a parlamenti bizottság előtt

Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) fő-
ügyésze, Laura Codruţa Kövesi arra hivatkozva,
hogy nem rendelkezik sem ismeretekkel, sem bizo-
nyítékokkal a testület vizsgálódásának tárgyát ké-
pező események körülményeiről és okairól, levélben
közölte, hogy nem jelenik meg a 2009-es államelnök-
választást kivizsgáló parlamenti bizottság előtt. A bi-
zottság úgy döntött, az igazságügyi miniszterhez
fordul emiatt. A javaslatot a bizottság hét tagja támo-
gatta, hárman ellene szavaztak. (Agerpres)

Ösztöndíj a vakáció alatt is jár
Az egyetemi hallgatók a nyári vakáció idején is ré-
szesülnek ösztöndíjban, tájékoztatott hétfőn Liviu
Pop tanügyminiszter. A 2017/137-es törvény értelmé-
ben, amely júniusban lépett érvénybe, az egyetemi
hallgatók az egyetemi év (12 hónap) teljes ideje alatt
részesülnek ösztöndíjban, a támogatás kategóriájától
függetlenül. Az oktatási tárca vezetője szerint a júliusi
és augusztusi ösztöndíjak összege megegyezik a jú-
niusban kiutalt összegekkel, függetlenül attól, hogy
hány vakációs nap volt az adott hónapban. 
(Agerpres)

Bélyeggel emlékeznek 
Arany Jánosra 

Ünnepi bélyegkisívvel emlékezik meg Arany János
születésének 200. évfordulójáról a Magyar Posta Zrt.
Arany János valószínűleg tiltakozna, hogy bélyegen
lássa viszont magát, hiszen az ő habitusától távol állt
az ilyesmi, „mi viszont tartozunk neki ennyivel” – em-
lékeztetett a bélyeg ünnepélyes kibocsátásán, hétfőn
Budapesten a magyar köztársasági elnök. Áder
János hozzátette: a Magyar Posta kiváló bélyegkisív-
vel ajándékozza meg nem csupán a filatelistákat, de
minden, az irodalmat, a művészetet kedvelő embert.
A bélyegkisívet Gilicze Gergő grafikusművész tervei
szerint gyártották 30 ezer példányban.
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Egyebek között szomorúan állapították meg, hogy a
lassan leköszönő romántanárok helyébe nem lépnek ha-
sonlóan felkészült és – értelemszerűen – hasonlóan mély
hazafias érzülettel lángoló utódok. Csupán olyanok,
akik a Sapientián végeztek, és jóformán nem ismerik a
román nyelvet. Ezért a fiatalokat „önkéntes hazafias te-
vékenységekbe” akarják bevonni, amiknek a legmegfe-
lelőbb fóruma a marosfői nyári egyetem lehet.

Megállapították, hogy „a román nép nem vész el” az
állandó destabilizációs kísérletek ellenére sem, és az
említett három megye románsága „a nemzeti ellenállás
szimbólumaként” él tovább. 

És, bizonyítandó, hogy semmiféle destabilizációs kí-
sérlet sem fog rajtuk, egy projektet fogadtak el a román-
ság Kárpát-medencében való megmaradásáról „a
következő száz évre és az utána következőkre”, amely-
nek számos pontja között szerepel „az erdélyi, moldvai
és havasalföldi románok és székelyek kapcsolatára vo-
natkozó kutatások támogatása”.

Mindez a jövő évi nagy centenárium előkészületének
részeként. 

A civil fórum természetesen a szokásos formáját
hozta, mert egyebek között például monitorozni akarja
a Kovászna és Hargita megyei románokat érő diszkri-
minációs eseteket, amelyeket elküldenek az ügyészség-
nek, a nép ügyvédjének, a diszkriminációellenes
tanácsnak, a sajtónak és ki tudja még hova. Emellett
„stratégiát” kívánnak kidolgozni a Kárpát-medencei
románok imázsa javítása érdekében. Végül „híres
román történészek” kötetet írnának a székelyek törté-
netéről és a románokkal való évszázados kapcsolatuk-
ról, „hogy megismerhessük ennek a közösségnek az
igazi történelmét, mellébeszélés, kihagyás és tendenci-
ózus ideológiai autonomista értelmezések nélkül, a kö-
zösség civilizációs értékeinek tiszteletben tartásával”.
Ahogy illik, ugye?

Szóval mondták a magukét. Ám meglepett, hogy szo-
kásuktól eltérően nem fogalmaztak meg  vehemens na-
cionalista támadásokat. Ennél is meglepőbb, hogy
kimondták az eddig szitokszónak tartott székely szót a
mindenkori „úgymond” kifejezés nélkül, ezzel mintegy
elismerve, hogy a székely nép igenis létezik. 

Óriási előrelépés a civil fórum esetében, hiszen eddig
tüzet okádtak már a szó hallatán, Székelyföldet nem lé-
tezőnek nevezték, a kék-arany székely zászló pedig
vörös posztó volt a felbőszült hazafiak számára. Vajon
tényleg jobb belátásra tértek, vagy ez is csupán egy
újabb „stratégia” része?

Előjáték centenáriumra
(Folytatás az 1. oldalról)

A londoni felsőbíróság hétfői végzése szerint nem
jogsértő a Szaúd-Arábiába irányuló brit fegyverex-
port.

A bírósági tanács e határozatával – nem jogerősen – elve-
tette a fegyverkereskedelem ellen küzdő legnagyobb brit kam-
pánycsoport, a Campaign Against the Arms Trade keresetét.
A szervezet azt kívánta kimondatni a bírósággal, hogy a brit
kormány alapvető emberi jogokat sértő módon exportál fejlett
hadfelszerelést Szaúd-Arábiának.

A kampánycsoport közölte, hogy fellebbez a hétfői végzés
ellen, mivel ha a felsőbírósági határozat érvényben marad, a
brit kormány szabad kezet kap „a Szaúd-Arábiához hasonló
brutális, az emberi és a nemzetközi emberiességi jogokat sárba
tipró diktatúrák” felfegyverzéséhez. A szervezet szerint na-
ponta kerülnek nyilvánosságra „elborzasztó beszámolók” a je-
meni népet sújtó humanitárius válságról.

Szaúd-Arábia más arab országok élén a nemzetközileg el-
ismert jemeni kormány oldalán indított fegyveres beavatko-
zást a két éve folyó jemeni polgárháborúban.

A londoni felsőbíróság hétfőn kihirdetett végzése szerint a
kereset ügyében eljáró tanács nemzetbiztonsági okokból nyil-
vánosságra nem hozott dokumentumokat is tanulmányozott
határozatának kialakításához, és arra a következtetésre jutott,

hogy a brit külkereskedelmi miniszter „racionális” döntést ho-
zott, amikor megtagadta a Szaúd-Arábiának eladott brit fegy-
verzet exportjának felfüggesztését.

A bírósági végzést elítélte az Amnesty International is. A
világ legnagyobb emberi jogi szervezetének hétfőn ismertetett
londoni állásfoglalása szerint a felsőbíróság döntése a jemeni
civil lakosságra mért „halálos csapással” ér fel, mivel hiteles
jelentések – köztük az Amnesty International saját helyszíni
vizsgálatának adatai – szólnak arról, hogy a brit fegyvereket
a jemeni civilek elleni súlyos jogsértésekre, köztük háborús
bűncselekmények elkövetésére is felhasználják.

Az Amnesty International szerint ennek alapján a szaúdi
fegyverexport folytatása ellentétes Nagy-Britannia nemzet-
közi jogi kötelezettségeivel is.

A legnagyobb fegyvergyártó konglomerátum, a BAE még
harminc évvel ezelőtt nyerte el a brit hadiipar eddigi messze
legnagyobb egyedi megrendelését, egy 20 milliárd fontos,
egyebek mellett Tornado, Hawk és újabban Eurofighter
Typhoon harci repülőgépekre szóló, összetett szaúdi szállítási
és szolgáltatási szerződést. Ennek örve alatt a cég az utóbbi
három évtizedben számos kapcsolódó megrendelést is kapott;
a szerződésláncolat összértéke mára jóval meghaladja a 40
milliárd fontot. (MTI)

Nem törvénysértő 
a Szaúd-Arábiába irányuló brit fegyverexport

Ország – világ

Turistákat raboltak ki a párizsi Roissy repülőtér közelében

Az Európai Parlament (EP) legnagyobb frakciói elégtelen-
nek tartják azokat a javaslatokat, amelyeket a brit kormány
dolgozott ki a Nagy-Britanniában élő külföldi EU-állampol-
gárok jogosultságainak érvényesítésére a brit EU-tagság meg-
szűnése utáni időszakra.

A hétfői brit sajtóban széles körben idézett, éles hangvételű
állásfoglalás – amelyet aláírt Guy Verhofstadt, az EP Brexit-
ügyi főtárgyalója is – „elfuseráltnak” nevezi a június végén
közzétett brit javaslatcsomagot, és kilátásba helyezi bármiféle
olyan megállapodás vétóját, amely a jelenleginél kevésbé ked-
vezményes elbánásban részesítené a külföldi EU-tagállamok
Nagy-Britanniában élő állampolgárait.

Az állásfoglalást kiadó EP-frakciók szerint az Európai Par-
lament nem fog jóváhagyni olyan megállapodást, amely visz-
szamenőleges hatállyal fosztaná meg a külföldi
EU-polgárokat megszerzett jogosultságaiktól.

A felhívás szerint a brit kormány javaslatcsomagja jelenlegi
formájában nem biztosítaná az uniós polgároknak például a
részvételi jogot a brit helyhatósági választásokon, bürokrati-
kus akadályokat emelne megszerzett jogaik további érvénye-
sítése elé, és nem egyértelmű az sem, hogy milyen
jogosultságok illetnék meg a brit EU-tagság megszűnése után
születendő gyermekeiket.

Verhofstadt a BBC rádió hétfői politikai magazinműsorá-
nak nyilatkozva kijelentette: a brit kormánynak a külföldi EU-
állampolgárok jelenlegi jogosultságait kell a jövőben is
garantálnia, ahelyett, hogy „valamiféle új státust találna ki szá-
mukra”.

Az EP Brexit-ügyi tárgyalója arra utalt, hogy a brit kormány
június 26-án ismertetett átfogó javaslatcsomagja alapján „le-
telepedett” státust kapnának azok a külföldi EU-állampolgá-
rok, akik egy később meghatározandó határnapig legalább öt
éve folyamatosan Nagy-Britanniában élnek. E jogi státus
megalkotásáról a brit parlament hozna külön törvényt.

Verhofstadt szerint azonban e javaslat másodosztályú ál-
lampolgárokká tenné a Nagy-Britanniában élő külföldi EU-
polgárokat, és a felhívást aláíró EP-frakciók nem is értik, hogy
miért kell a jelenlegi jogosultságokat szűkíteni.

A volt belga miniszterelnök, az Európai Parlament liberális
frakciójának jelenlegi vezetője a BBC-interjúban kijelentette:
a Brexit-tárgyalássorozat végén az Európai Parlament „mond
majd igent vagy nemet” a brit kilépés feltételeiről szóló meg-
állapodásra, de „már most kijelenthetem, hogy nem fogunk
igent mondani, ha a (Nagy-Britanniában élő) európai állam-
polgárok jogosultságai csorbulnak”.

A brit kormány 22 oldalas javaslatcsomagja szerint azokat,
akik a később kijelölendő határnapig már öt évet életvitelsze-
rűen eltöltöttek Nagy-Britanniában, a „letelepedett” státus
alapján ugyanolyan jogosultságok illetnék meg az egészség-
ügyi ellátásában, az oktatásban, a szociális juttatásokban és a
nyugellátásban, mint a brit állampolgárokat.

Azok a külföldi EU-állampolgárok, akik a határnap után ér-
keznek tartós letelepedés céljából Nagy-Britanniába, szintén
maradhatnának legalább átmeneti ideig, és személyes körül-
ményeiktől függően később ők is jogosulttá válhatnak az ál-
landó letelepedésre, de az e csoportba tartozók már nem
számíthatnak arra, hogy garantáltan megkapják a letelepült
státust és az azzal járó jogosultságokat.

Nagy-Britanniában becslések szerint 3,2 millió külföldi
EU-állampolgár, a külföldi uniós országokban 1,2 millió brit
állampolgár él. (MTI)

Brexit 
Elégtelen brit javaslatok

Ukrajna egyelőre nem törekszik NATO-tagságra



A múlt héten másodszor
szervezett lovas tábort isko-
lás gyerekeknek a nyárádsze-
redai ifjúsági szervezet az
önkormányzat támogatásá-
val, ezúttal a szomszédos
Jobbágyfalván találtak ideá-
lis otthonra a lovak és a tanu-
lók.

Az ötnapos tábor idén teljesen
más feltételek között zajlott,
Pászka Lehel lovasoktató szerint
ennél jobb helyet nem is találhattak
volna, a tavalyi városi körülmé-
nyekkel szemben a jobbágyfalvi

kempingben teljesen más a szállás-
lehetőség és az ellátás, pálya és
gyönyörű természetes környezet
várta őket, és nem kellett ingázniuk
egyik helyről a másikra. A tavalyi
negyvennel szemben idén 23 gye-
rek volt jelen, sokan jelezték, hogy
idén is részt vennének, akinek nem
sikerült elmenni, azok helyett újak
érkeztek, kilenc gyerek első alka-
lommal lovagolt. 
Ló és lovas együtt dolgozik

Első nap a tavaly tanultakat fris-
sítették fel, kiderült, hogy a gya-
korlatok egy részét lovaglási
lehetőség hiányában elfelejtették a
gyerekek, az újakkal pedig az ala-

poktól kellett kezdeni. Felkészítőt
tartottak a balesetmegelőzésről,
majd matracokon az eséstechniká-
kat gyakorolták, elkezdték a lovag-
lást is, az újak pedig
megismerkedtek az állatokkal, a
haladók közé beosztva beépültek a
csapatokba, s irányítással, de min-
dent együtt és önállóan kellett
megoldaniuk, ezért egymás segít-
ségére voltak utalva. Kedden el-
kezdték az íjazást, egyesek már
önállóan lőttek, az újakat oktatni
kellett, de folyamatosan gyakorol-
ták a lovaglást is, nyereggel és
anélkül, és a hét végére sokan már
nemcsak lépésben lovagoltak,
hanem ügetésben is. A hét folya-
mán rengeteg gyakorlatot végez-
tek, ami az ügyességet,
pontosságot, koncentrációt, de
főleg a ló irányítását célozta: zsa-
lonok közt haladva, kötéllel irányí-
tott vizespalackokat kellett
elhelyezniük lóhátról bizonyos
pontokra, vagy csuporral vizet kel-
lett áthordaniuk a pálya túloldalára.
Ahol kellett, az oktató is segített,
de a gyerekeknek önállóan kellett
dolgozniuk a négy csoportban és a
vetélkedőkön. A lovak több tábo-
ron vannak túl, nagyon jól „vizs-
gáztak”, jól képzettek, amelyekkel
világrekordot is döntött Pászka, ez
pedig a pontosságról, gyorsaságról
is szólt, de a ló és lovasa közötti
együttműködésről is: a lovak érzik,

hogy milyen képességű lovas üli
meg őket, és aszerint reagálnak és
cselekednek.
Mindenki elégedett

A gyerekek nagyon szerették a
táborban, minden gyermek álma,
hogy lovagoljon, és ha ezt most
megszokja, természetes lesz szá-
mára a lovat erő és eszközök nélkül
irányítani, ugyanis a jól együttmű-
ködő ló kantár nélkül, egy  kötővel
is jól irányítható – mondta el
Pászka Lehel. Karácsony Andrea
tábori felvigyázó is megerősítette:
a gyerekek nagyon jól érezték ma-
gukat, sokat csintalankodtak, ját-
szottak és versenyeztek a
természetben, és az újaknak is si-
került felzárkózniuk a tavalyiak
mellé, mindenki nagyon ügyesen
kezdett lovagolni, és az íjazás is jól
megy.

Kátai Zsanett tavaly is részt vett
a táborban, egyrészt, mert szereti a
lovakat, másrészt, hogy néhány
napot eltöltsön ismerőseivel. Az
idei tábort jobbnak tartotta a tava-
lyinál, mivel nem kellett ingázniuk,
újat is tanult, és tudtak segíteni az
újaknak is a tanulásban. Nagy 
Mátyás is másodszor volt jelen, na-
gyon szereti a lovakat, hiányzik az
egykori saját kökényfekete lovuk,
és jól érezte magát a táborban, leg-
jobban pedig az ügyességi gyakor-
latokat élvezte.

A péntek délutáni táborzárón a
gyerekek bemutatót tartottak a
héten tanultakból, oklevelet kaptak,
a jelen levő szülők pedig elégedet-
ten nyugtázták, hogy idén is hasz-
nosan töltötték el a hetet a
gyerekek.

Amint arról hétfői lapszámunk-
ban is beszámoltunk, vasárnap este
véget ért az első VIBE Fesztivál. A
Maros-parton, az egykori Félsziget
helyszínén létrehozott eseményso-
rozat lapzártánk után fejeződött be,
így részletes adatokat akkor még
nem tudhattunk, ezen változtat a
szervezők lapunkhoz eljuttatott
közleménye. Eszerint több mint 24
ezren lépték át a VIBE kapuját,
legtöbben vasárnap látogattak el a
fesztiválra, amikor azok is kijöttek
a Maros-partra, akiket csütörtöktől
szombatig a délutáni záporok elri-
asztottak. A fesztiválozók négy nap
alatt 50 koncertre, a VIBE Koli
nyári egyetem előadásaira, vidám-
parkra és félszáznál is több nappali
tevékenységre jutottak el.

A VIBE Fesztivál első kiadásán
több mint háromszáz meghívott
gondoskodott a színes zenei felho-
zatalról és a szakmai programkíná-
latról. A Maros-part Erdély
legbulisabb találkozóhelyévé vált
a fesztivál négy napja alatt. Az esti
bulik nemcsak a zenéről szóltak,
hanem a VIBE-közösségről, az
összetartozásról és pozitív vájbok-
ról. A fellépőkre is átragadt a kö-
zönség hangulata, így került a
zárónap nagyszínpados fellépőinek
egyike, az Anna and the Barbies
énekesnője, Pásztor Anna a Soerii
& Poolek-koncertre összegyűlt kö-
zönség első sorába. Beck Zoli, a
30Y énekese pedig elvegyült az er-
délyi Palma Hillsre bulizók között.
A Wellhello két tagja gokartba pat-
tant, Péterfy Bori pedig a koncertje
elején leszállt a színpadról, és a
fesztiválozók között énekelt el

több számot. Megvolt a hagyomá-
nyos kádjelenet az Intim Torna Il-
legál koncertjén (Vágjál lyukat a
kádba!). Szombat este spontán Bé-
latánc-flashmobon vett részt több
száz vájboló, vasárnap már élőben
tapsolták vissza a sZempölt a
VIBE fesztiválhimnusza kulcsfi-
gurájának nevét skandálva. Ezért a
zenekar másodjára is eljátszotta a
koncertjén napok alatt slágerré vált
Bélavagyok-ot.

„Közel 400 ember dolgozott
azon – önkéntesek, technikusok,
építők, szervezők –, hogy a feszti-
vált mindenki a sajátjának érez-
hesse, függetlenül attól, hogy
milyen zenei stílust szeret. A VIBE
azért jött létre, hogy teret adjon a
különböző zenei stílusok és így a
különböző emberek, világok talál-
kozásának, és mindezt olyan keret-
ben tegye, ami nem csak a
szórakozásról szól” – mondta el
Rés Konrád Gergely a VIBE záró-
napja után, utalva ezzel már a fesz-
tivál szerves részét képező VIBE

Kolira. A fesztiváligazgató szerint
több mint 24 ezren lépték át a
kaput a négy nap alatt. Rés hozzá-
tette, a vasárnapi jó időnek hála
megtapasztalhatták, milyen egy
esőmentes, napsütéses nyári nap a
VIBE Fesztiválon. Az önkéntesek
beszámolói alapján, akik közvetle-
nül is kapcsolatban voltak a feszti-
válozókkal, úgy tudják, az erdélyi
fiatalok mellett rengeteg marosvá-
sárhelyi is kijött a Maros-partra a
hétvégére, aminek külön örülnek.
A VIBE Koli 45 előadását össze-
sen mintegy 2900-an látogatták, a
nyári egyetemen sikerült fórumot
és találkozási lehetőséget teremteni
az erdélyi magyar fiataloknak. A
Koli programjaira a hét végén
nemcsak a fesztiválozók voltak kí-
váncsiak, hanem a város apraja-
nagyja is. Sokan családostul,
kisgyerekestül érkeztek a VIBE
Koli rendezvényeire, mely a fesz-
tivál teljes 4 napja alatt ingyenes
volt a nagyközönség számára.
(Knb.)

Bár csak részeredménynek
tartják a medvék ügyében
tartott szerdai bukaresti tün-
tetés eredményét, akkor is ér-
demes volt megtenni ezt a
lépést – vallják a marosszé-
kiek, akik azonban egyelőre
még „nem isznak a medve
bőrére”.

A tüntetés napján Péter Ferenc, a
Maros megyei küldöttséget vezető
tanácselnök jelezte, hogy a környe-
zetvédelmi miniszterrel tartott talál-
kozó legnagyobb eredménye, hogy
„kimozdultunk a holtpontról, és a
vadkárokkal kapcsolatos legsürge-
tőbb kérdésben előreléptünk”. Az
MTI-nek nyilatkozva elmondta:
nem a trófeavadászat újrakezdésé-
ről van szó, hanem egy sürgősségi
keretről, amely a kártevő, emberre
támadó medvékre vonatkozik, a ki-
lövési engedélyeket pedig a beérke-
zett, dokumentált panaszok alapján
a minisztérium adja ki. 

Az eltelt napokban valóban tör-
tént előre- és hátralépés is (lásd: az
ígért 175 kilövéssel ellentétben
másnap már csak 140 egyedről be-
szélt a miniszter asszony) a túlontúl
elszaporodott és az emberi életteret
is veszélyeztető medvepopuláció
megtizedelésének kérdésében, kí-
váncsiak voltunk arra, hogy miért
utaztak a fővárosi tüntetésre közös-
ségeink képviselői, illetve mit vár-
nak el a tárgyalásoktól.

Székelyhodos polgármestere kér-
désünkre elmondta: községükben
az utóbbi esztendőkben annyira el-
szaporodott a medve, hogy főleg
Iszlóban és Jobbágytelkén napi
rendszerességgel bejárnak a nagy-
vadak több mint húsz gazdaságba,
udvarba. Ezért is látta fontosnak,
hogy a szomszédos megyék képvi-
selőivel tüntetni menjenek, hogy
felhívják a figyelmet a tarthatatlan
állapotokra. Barabási Ottó úgy érzi,

hogy némi előrelépés történt, de
igazán csak akkor láthatnak ered-
ményt, amikor a medvék elhúzód-
nak a települések mellől, csak akkor
„ihatunk a medve bőrére”. Erdő-
szentgyörgy alpolgármesterétől
megtudtuk, náluk is van két-három
„kajtár” medve, amelyek zaklatják
az embereket, gazdaságokat, két
személynél károkat is okoztak, fél-
tucatnyi mangalica disznót öltek
meg. Tar András a tüntetés során ta-
pasztalt fegyelemre, nyugalomra
hívta fel a figyelmet, „a székely em-
berben van valami, ami hatásos és
felemelő”, és ugyanakkor eredmé-
nyes is.

Dászkel László az Ősmarosszéki
Közbirtokosság alelnökeként vett
részt a fővárosi megmozduláson,
mert úgy érzi, meg kell tenni a
szükséges lépéseket, mielőtt az em-
berben is kárt tesz a medve. Az elért
eredmény szerinte is csepp a tenger-
ben, mert a 8-9 ezerre tehető hazai
medvepopulációhoz képest szinte
semmi a 140 egyed kilövésére szóló
engedély, de reménykedik abban,
hogy ha a garázdálkodó példányo-
kat elpusztítják, már az is számít, és
hátha a következő évre növelik a ki-
lövési kvótát. Nyárádszeredaiként
viszont elmondta: a kisváros hatá-
rában is garázdálkodnak a medvék:
az andrásfalvi erdőben a barlangot
is ismerik, két-három példányt  lát-
tak a helyiek, de a nyomáti erdőben
is tapasztalták már a nagyvad jelen-
létét. A medve a városhoz tartozó
Székelymosonba is bejár, néhány
napja nappal merészkedett be egy
kertbe, de sokat nem tartózkodott
ott, mert a kiszemelt meggyfa túl fi-
atal volt, és lehuppant róla, ezért el-
hordta magát – mesélte egy
odavalósi fiatalember, aki a szé-
kelykáli határszélen négy medve
„fészkét” is ismeri. De a szomszé-
dos Vadad és Csíkfalva határában is
napi rendszerességgel kószálnak a
medvék, nemrég pedig a jobbágy-
falvi juhnyájra támadt a fenevad.

Irányítással, de önállóan dolgoztak a gyerekek, nyereg nélkül is megülik már a lovat 
Fotó: Gligor Róbert László
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Újakkal és tavalyiakkal dolgoztak
Világrekorder lovakkal Jobbágyfalván

Marosvásárhely visszakerült 
a fesztiváltérképre

Tisztázzák a rezidens orvosok ösztöndíjának kérdését
Mihai Tudose miniszterelnök hétfőn közölte, arra

kérte Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi minisztert,
hogy csütörtökig rendezze a rezidens orvosok ösztön-
díjának kérdését. Azt mondja, készek sürgősségi kor-
mányrendeletet is elfogadni, ha nem lehetséges,
akkor a parlament rendkívüli ülésszakra ülhet össze.

„Megbeszéltük Olguţa Vasilescu miniszter
asszonnyal, hogy a csütörtöki kormányülésig tisztá-
zódik a rezidens orvosok ösztöndíjának kérdése, hogy
többé ne lehessen értelmezni, hogy adnak-e ösztön-

díjat vagy sem” – fejtette ki a kormányfő.
Megjegyezte, jelen pillanatban nem folyósítják

ezeket az ösztöndíjakat, a cél, hogy ne egy közalkal-
mazott értelmezésén múljon a sorsuk.

A Románia 100 Program arra kérte a szociállibe-
rális kormányt, hogy tisztázza a helyzetet, a rezidens
orvosokat ugyanis arról tájékoztatták, hogy a közal-
kalmazottak egységes bérezését célzó törvény ha-
tályba lépése után nem fogják már kapni a havi 670
lejes ösztöndíjukat. (Mediafax)

Gligor Róbert László

Gligor Róbert László

Az emberi életért is tüntettek
Bukarestben

Több mint 
700 pályázat 
lett nyertes

Lezárult a saját költségvetésből
finanszírozott, vissza nem térítendő
pályázatokra benyújtott kérelmek
elbírálása a Maros Megyei Tanács-
nál. Idén több megyei jelentőségű
nonprofit tevékenységre lehetett pá-
lyázni: kulturális, vallási, sport és
szociális szolgáltatások területén –
áll a Maros Megyei Önkormányzat
sajtóközleményében. A teljes támo-
gatási összeg 2.150.000 lej volt,
amelyből 600.000 lej volt elkülö-
nítve kulturális és vallási projek-
tekre, 400 ezer lej sport- és 550 ezer
lej a szociális tevékenységekre.

A tájékoztatás szerint meghirde-
tett négy pályázati területre össze-
sen 845 kérelem érkezett be,
melyből 370 a kulturális, 302 val-
lási, 135 sport- és 38 a szociális te-
vékenységek kategóriában. Az
összes benyújtott pályázatból 712
kérelem került elfogadásra, és így
325 pályázat kulturális, 247 vallási,
126 sport- és 14 szociális területen
kap finanszírozást.

A pályázati eredmények közzété-
telétől számítva a nyertes pályázók-
nak 30 nap áll rendelkezésükre,
hogy megjelenjenek a Maros Me-
gyei Tanács székhelyén (hétfőtől
péntekig 9-16 óra között). A támo-
gatási szerződés aláírásához kérik,
az érdekeltek vigyék magukkal a
pályázó jogi személy bélyegzőjét és
a jóváhagyott összeggel módosított
költségvetést.



A nagyernyei Alkotói Ifjúsági
Egyesület szervezésében jú-
nius 26–30. között sikeres
kézművestábort tartottak a
helyi kultúrotthonban. A napi
programok délelőtt 10 és dél-
után 2 óra között zajlottak,
64 gyerek vett részt a Halmá-
gyi Éva és Kádár Evilla irányí-
totta foglalkozásokon.

A kézművestáborról Halmágyi
Éva bábszínészt kérdeztük, aki szí-
vesen tájékoztatott a történtekről.
Elmondta, hogy idén negyedik al-
kalommal szervezték meg a gyere-
kek körében egyre nagyobb
népszerűségnek örvendő tábort.
„Három évvel ezelőtt Kádár Zsolt
jelezte, hogy rengeteg pályázat van
kiírva, jöjjünk ötletekkel, hogy mire
is kérjünk, igényeljünk támogatást.
Természetesen gyerekfoglalkozá-
sokra gondolt, mi pedig teljes mér-
tékben egyetértettünk azzal, hogy
az iskolán kívül nagyon kevés ren-
dezvény szól róluk, a kisebbekről.
A családomon belül volt gyerek, aki
részt vett már ilyen jellegű tevé-
kenységen, s megosztotta velem is
tapasztalatait. Nagyon jól sikerültek
az előző években szervezett vaká-
ciós táboraink. Első évben olyan
dolgokat helyeztünk előtérbe, amit
egykor otthon készítettek a család-
ban. Aztán évről évre megpróbál-
tunk valami újjal előrukkolni, hogy
örömet szerezzünk a résztvevők-
nek. Szeretem a gyerekeket, szíve-
sen foglalkozom velük, a
kézművesmesterségeket is kedve-

lem, tehát megszerveztük a tábort.
Az idén az újrahasznosításra össz-
pontosítottunk, a lakásokban talál-
ható hulladék egy részét használtuk
fel munkánk során. A gyerekek
WC-papír gurigával, papír tojástar-
tóval, kávéfilterrel, szalvétával,
csíptetővel dolgoztak” – magya-
rázta a bábszínész.

Azt is megtudtuk, hogy az előző
években foglalkozásokra kis szövő-
rámák készültek, hogy a résztvevők
megismerkedjenek a szövéssel,
aztán kosárfonással is próbálkoz-
hattak. Nagy sikere volt a bútorfes-
tésnek, batikolásnak, de a hímzést
is szívesen próbálták ki a gyerekek.
Az idén azonban minden várako-
zást meghaladott a résztvevők
száma, nagy örömmel alkottak a
gyerekek. A záróünnepséget június
30-án tartották, ahol a szülők meg-
tekinthették a gyerekek heti alkotá-
sait. A résztvevők emléklapot
kaptak. A két főszervezőnek fiatal
helyi lányok segítettek a játékos
kézművességet tanítani: Márkos
Mónika, Deák Tímea, Györfi Bri-
gitta, Nemes Barbara, Rigmányi
Iringó, Szabó Beáta.

Halmágyi Éva elmondta, hogy az
idén egy másik vakációs tevékeny-
séget is tervez az egyesület, amelyet
a 8-14 éves korosztálynak hirdetnek
meg. „Bábozásról van szó, ami első-
sorban játék, tehát felhőtlen örömet
jelent a gyermek számára. Játékos
módon sajátít el ismereteket, teremt
kapcsolatot a világgal, a közeli és a
távoli környezettel, s élményeit, be-
nyomásait játékosan dolgozza fel” –
fogalmazott a bábszínész.

Immár X. éve kísérője a Csíkszeredai
Régizene Fesztiválnak a Régizenei
Nyári Egyetem. Az évforduló különle-
ges hangulatot ad az idei kiadásnak,
amit mindannyian érzünk az egyetem
közösségében. Az ünnepi alkalom
egyben személyes kiértékelésre és
köszöntésre is alkalmat ad. Jubileumi
sorozatunkban a „belső szem” nyo-
mán kívánunk ünnepi betekintést
nyújtani: tanárokat, közreműködőket
és diákokat kerestünk fel körkérdé-
sünkkel, betekintést engedve a folya-
matokba. 

A csíkszeredai Régizenei Nyári Egyetem
jelentősége országos léptékű, s a tízéves
munka történelmi jelentőségű is: Romániá-
ban egyértelműen hiánypótló ez a képzés, hi-
szen a felsőoktatásban mindmáig nem létezik
kimondottan régizenei szakirány, mely má-
sutt Európában már régóta bevett gyakorlat.
A Hargita Megyei Kulturális Központ, Har-
gita Megye Tanácsa és a Cultura Nostra
Egyesület által szervezett Régizenei Nyári
Egyetem indításának történetéről itt –
http://regizene.ro/html/2017/hu/index.php/un

nepi-kinalat-a-x-csikszeredai-regizenei-
nyari-egyetemen-2017-julius-9-14 – írtunk
részletesen.

Villámkérdéseinkre elsőként a barokk he-
gedű mesterkurzus magyarországi oktatója,
Vitárius Piroska hegedűművész-tanár vála-
szolt.

– Milyen hangulatban és várakozásokkal
indul Csíkszeredába az idén tízéves csík-
szeredai Régizenei Nyári Egyetem oktató-
jaként?
– Izgatottan! Nagyon szeretek ezen a kur-

zuson tanítani!
– Véleménye szerint miben különbözik a
csíkszeredai képzés más helyszínek mester-
kurzusaitól?
– Nagyon erős hagyomány- és értékőrző,

összetartó erőt érzek itt.
– Milyen tanulságokat fogalmazott meg
magának a kurzusok tapasztalatai révén? 
– Hogy kicsi gyerekekkel nem tudok úgy

foglalkozni egy hét alatt, ahogyan szeretnék
és elvárható lenne. Ez mindenképpen szakirá-
nyú képzés olyanoknak, akiket érdekel a ré-
gizenélés és a hangszeren már elboldogulnak.

– Ossza meg, kérem, a diákokkal vagy mes-
terkurzussal kapcsolatos vicces élményei
közül azt, ami elsőként eszébe jut.
– A helyi tévé riportját látta egyik székely

tanítványom, örömmel újságolta, hogy szere-
peltem a tévében. „Csak hegedültem, vagy
beszéltem is?” – kérdeztem, mire ő: „Erőst
beszélt, s mondott egyet s mást”.

– Milyen a kapcsolata a volt diákokkal? 
– Nagyon jó, a fészbukon látjuk egymást,

sokan visszatérnek a következő években.
– Mit kíván a csíkszeredai képzés leendő
résztvevőinek és kollégáinak?
– Sok örömet, és még sok ilyen nyarat.
– Melyik zenei művel köszöntené a X.  év-
fordulót? 
– Händel: Dixit Dominus – ez a kedven-

cem.
Előadó: Monteverdi Chorus – Felicity

Palmer – Margaret Marshall
https://www.youtube.com/watch?v=9y_Go

d9vNLY
Névjegy: Vitárius Piroska
1994-ben diplomázott a Liszt Ferenc Ze-

neművészeti Főiskolán hegedűművész-tanár-
ként. Európa-szerte számos régizenei

kurzuson vett részt. Barokk hegedűt és kama-
razenét tanított a szegedi Zeneművészeti Fő-
iskolán. Tagja volt az Erkel Ferenc
Kamarazenekarnak és a Concerto Armonico
együttesnek, alapító tagja és koncertmestere
az Orfeo zenekarnak. Jelenleg a Németh Pál
vezette Savaria Barokk Zenekar koncertmes-
tere, az Eszterházy Hofkapelle, a Musica Pro-
fana és az általa létrehozott Tercina együttes
tagja és más régizenei formációk közreműkö-
dője, valamint a Ward Mária Zeneművészeti
Szakgimnázium, a Csíkszeredai Nyári Egye-
tem és a Győri Reneszánsz és Barokk Hét ba-
rokkhegedű-tanára. Számos bel- és külföldi
koncert, CD-felvétel szólistája. 2007-ben a
Hungaroton kiadásában mutatta be M. L.
Lombardini Sirmen hat hegedűversenyét.

A Régizenei Nyári Egyetemen tartott ba-
rokk hegedű mesterkurzusa munkanyelve a
magyar és angol. A kurzus anyagát a hege-
dűre írt barokk és klasszikus művek képezik.
Olyan 12. évüket betöltött érdeklődőket vár-
tak a képzésre, akik 6 év hegedűtanulási ta-
pasztalattal rendelkeznek.

A nyári egyetem programja itt olvasható:
http://regizene.ro/html/2017/hu/index.php/a-
nyari-egyetem-programja/
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Berekméri Edmond

Fotó: Berekméri Edmond

  

A nyár legnagyobb szabású
marosvásárhelyi dzsesszkon-
certjére kerül sor e hónap
végén: a Sörház utcai Jazz
Clubban július 28-án, pénte-
ken és 30-án, vasárnap a ma-
gyar dzsesszélet két nagy
neve lép fel – Fábián Juli éne-
kesnő, valamint együttese, a
Zoohacker és a magyar rock-
blues-dzsesszlegenda Tátrai
Tibor neve által fémjelzett
Tátrai Trend. 

A Csíki Jazzfesztivállal közösen
szervezett fellépések keretében,
sorrendben elsőként, július 28-án,
pénteken este 9 órától a Juli Fabian
& Zoohacker koncertezik a klub-
ban. Fábián Juli mellett fellép Pa-
lásti Kovács Zoltán „Zoohacker”
(billentyű), Udvarhelyi Gábor
(gitár), Premecz Mátyás (billen-
tyű), Gábor Andor (ütősök), Bata
István (basszusgitár) és Delov
Jávor (dob). A formációt 2011-ben
alapította a két különböző műfaj-
ból érkező zenész: a korábban
jazzénekesnőként jegyzett Fábián
Juli és a szárnyait elektronikus pro-
dukciókban bontogató billentyűs-
producer Palásti Kovács Zoltán,
alias Zoohacker. A közös hang
megtalálása azonban nem jelentett
gondot: a friss szerzőpáros első
saját szerzeményei már tartalmaz-
ták a stílusukat azóta is fémjelző
stílusjegyeket.  A számok különle-
gességét az adja, hogy egyrészt a
hagyományos zenei műfajok mel-
lett szinte az összes modern irány-
zat teret kap bennük, másrészt a
régebbi stílusjegyek újraértelme-
ződnek a mai modern felfogás és
az elektronikus hangszerelés által
– mindennek eredménye pedig
igazi minőségi popzene. A zenekar
2011-es debütálása óta folyamato-
san jelen van a magyarországi rá-
diók és a MAHASZ slágerlistáin,
játszott a legendás Stereo MC’s
előzenekaraként, és a 2012-es  Eu-
rovíziós Dalfesztivál döntőjébe is
bekerült Like a Child című számá-
val. Végül ez a dal hozta el  az or-
szágos ismertséget. A zenekar
Liberation című dala 2011-ben a
Jazzy Jazz Dalverseny 2. helye-
zettje lett. Azóta minden évben
újabb és újabb slágereket jelentet-
nek meg, amelyek közül a 2013
végén megjelent SoulCords és a
2014-es Shine egyaránt hamar fel-
kerültek a rádiók játszási listáira.
Utóbbi dal különlegessége, hogy a

Talamba felkérésére született, az
ütőegyüttes Művészetek Palotája-
beli koncertjének apropóján. A csa-
pat 2015-ben jelentette meg
debütáló albumát Shine címmel,
melyet egy telt házas lemezbemu-
tató koncert követett az Akvárium
klubban. Ezután 2015 folyamán a
zenekar népszerűsége tovább nőtt:
több mint ezer embert vonzott a
csapat Kobuci kertben megrende-
zett nyári koncertje, és az őszi
Jazzy Fesztiválon is óriási érdeklő-
dés övezte a fellépésüket. Nothing
to lose, my dear című daluk tavaly
ősszel debütált, és szinte azonnal a
slágerlisták legjobbjai közé került.
A 2015-ös év végét a zenekar már
dupla Akvárium-koncerttel zárta,
2016-ban pedig valódi történelmet
írt: eddig soha nem látott gyorsa-
sággal kapkodták el a jegyeket a
Müpa hangversenytermében meg-
rendezett MR2 Szimfonikkal
közös Fábián Juli & Zoohacker
koncertre: mindössze három hét
alatt minden jegy elkelt – áll a ze-
nekar ismertetőjében.

Fábián Julit és együttesét július
30-án, ugyancsak este 9 órától a
magyar rockzenei élet egyik nagy-
ágyúja, a nemzetközi szinten is
igencsak ismert és elismert gitár-
művész, Tátrai Tibor, valamint
együttese, a Tátrai Trend követi a
Dzsesszklub színpadán. Tátrai
Tibor mellett fellép Glaser Péter
(bőgő), Pintér Tibor (gitár) és Czi-
bere József (ütőhangszerek). Tátrai
Tibor Liszt Ferenc-díjjal, valamint
a Magyar Köztársasági Érdemrend
kiskeresztjével kitüntetett gitáros,
zeneszerző megfogalmazásában a
Tátrai Trend zenéje „kellemes, ért-
hető és szerethető élő zene”. Amint
azt az együttes bemutatkozójában
olvashatjuk, a két gitárost, Tibuszt
és Pintér Tibort Glaser Péter
bőgőn, Czibere József pedig ütő-
hangszereken kíséri. A felállás
2008 ősze óta működik, számos
pubban és fesztiválon felléptek
már, mindahányszor izgalmas uta-
zást téve a zene birodalmában. A
zenekar kizárólag saját dalait 
játssza, leginkább smooth jazz és
rhythm and blues stílusban – igazi
örömzene ez. Az 1952. április ötö-
dikén, Angyalföldön született Tát-
rai is éppen úgy kezdte pályáját,
mint a legtöbb rockmuzsikus. Isko-
lai zenekarokban kezdett és folya-
matosan gyakorolt. Kezdetben
Radics Béla roadja volt, majd a
Tűzkerék tagjai felismerték tehet-
ségét, így amikor egyikük kivált a
zenekarból, és létrehozta saját ban-

dáját, a még csak tizenhét éves gi-
tárost elhívta maga mellé. Tátrai
Tibor, „Tibusz” első igazi együt-
tese a Kárpátia volt. A következő
évben az ifjú tehetség még maga-
sabbra jutott: tagja lett a Tűzkerék-
nek. Ekkor már a teljes szakma
megismerte a nevét. A következő
állomás a Juventus volt, majd
pedig Orszáczky Jackie a mai
napig legendaként tisztelt Syrius
együttesbe invitálta. A zenekar
1973-ban komoly külföldi karrier
előtt állt, ám az akkori magyar vi-
szonyok miatt nem élhetett a lehe-
tőséggel, ezért széthullott a
formáció. Tibusz ekkor Török
Ádám együtteséhez, a Minihez
„igazolt”. Később visszatért a már
megváltozott, más zenét játszó
Syriushoz. Ezután szállt be Hor-
váth Charlie bandájába, az Olym-
piába. Éppen kettejüket nézte ki
magának a hetvenes évek sikerze-
nekara, a Generál, amikor posztja-
ikon üresedés támadt. A többek
között a Zenegép című dallal nép-
szerűvé vált formáció külföldön is
igen kedvelt volt. Tátrai Tibor
közel négy éven át, az 1979-es fel-
oszlásig maradt az együttes tagja.
Ez idő alatt több magyar és lengyel
albumot készített a Generál. Egyé-
ves kihagyás után Frenreisz Károly
kereste meg a gitárost, hogy létre-
hozza vele az Új Skorpiót. Tátrai
Tibor három éven át vett fel leme-
zeket, és rengeteget koncertezett a
zenekarral. 1983-ban hívta el a
Hobo Blues Band. A szintén többé-
ves együttműködés idejére esett az
együttes legnagyobb szabású és
hatású vállalkozása, a Vadászat. A
mindig zenekari tagként és sosem
„főnökként” szereplő Tibusz rábe-
szélés hatására 1987-ben létrehozta
saját együttesét. A Tátrai Band
olyan kiváló zenészekkel (és egy-
ben többnyire korábbi társakkal)
jutott a csúcsra, mint például Char-
lie, Pálvölgyi Géza, Solti János és
Papp Tamás. Lemezek sorát készí-
tette el az együttes, sikerdalok so-
rozatával: New York, New York,
Illúziók nélkül, Utazás az ismeret-
lenbe. Manapság már igen gyakori,
hogy egy muzsikus ugyanazon idő-
ben több zenekarban is érdekelt.
Tátrai Tibornak is akad néhány
bandája (megalakulás szerinti idő-
rendi sorrendben), pl. a Magyar
Atom, a Boom Boom, a Latin
Duó, a Tátrai Band és a Tátrai
Trend, továbbá egy nemrégiben
jött ötlet nyomán Babos Gyulával
és László Attilával alkotnak közös
formációt.

Fábián Juli és Tátrai Tibor a Dzsesszklubban!    

Házi sorozat a tízéves Régizenei Nyári Egyetem jubileumára 
Vitárius Piroska: Nagyon erős hagyomány- és értékőrző, összetartó erőt érzek itt

Sikeres kézművestábort 
tartottak

Kaáli Nagy Botond
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A Kádár Márton Általános Isko-
lában vakációban sincs pangás. A
szünidő előtt itt szervezték meg a
népi gyermekjáték-fesztivált, s mi-
után lezárult a nagy sikerű Kaláka
kézművestábor is,  a nyolcadikosok
visszatértek az iskolába. Ottjártunk-
kor éppen a továbbtanulási opció-
ikat jelölték be egy hibákkal tele
útmutató alapján. 

Adorjáni Beáta igazgatónő el-
mondta, hogy Mezőpanitban 35
gyerek, míg Csittszentivánon 8 gye-
rek jelentkezett a vizsgára. Idén jó
eredmények születtek, volt olyan ta-

nuló, aki 10-est kapott: Barabási
Noémi magyarból (tanára György
Csilla), míg Cosma Paula matema-
tikából. Négyen értek el 9-esen fe-
lüli osztályzatot, a  legnagyobb a
Pauláé volt, az ő átlaga 9,78, míg
Barabási Noémié 9,74. Nyolc ta-
nuló felvételizett a pedagógiai líce-
umba, egy a Református
Kollégiumba, nekik biztos a beju-
tás. 

A többiek is jó eséllyel pályáznak
az általuk választott közép- vagy
szakiskolába. Két gyerek  nem érte
el az átmenő jegyet. 

Jó eredmények 
a képességfelmérő vizsgán

A csittszentiváni Gálfi Józse-
fék kertészete környékén 
jólesik elidőzni, nézelődni,
csodálni az érő paradicsomo-
kat, az egészséges papriká-
kat, kápiákat, vagy az üde
zöld uborkákat. A  fóliasátrak
hőségében  sorakozó zöldsé-
gek bő termése csodás lát-
ványt  és jó megélhetést is
nyújt. Igaz, rengeteg munka,
gondoskodás, gyakorlat és
odafigyelés kell ahhoz, hogy
ilyen eredményt  érjenek el. 

A család 25 éve foglalkozik ker-
tészkedéssel, „kicsiben kezdték”,
azaz kisebb területen kis mennyi-
séget termeltek. A feleség, Mag-
dolna mezőgazdasági líceumot
végzett, a meggyesfalvi kertészet-
ben dolgozott, így szakmai tapasz-
talattal láttak neki saját
vállalkozásuknak, amit fokozato-
san fejlesztettek. Földet vásároltak,
terjeszkedtek. 

Jelenleg tizenhárom fóliasátor-
ban termelnek zöldséget, ebből
négynek a művelését az egyik fiuk,
Gálfi Sándor Domokos vette át. 

A fóliasátrakban kora tavasszal
minőségi palántát nevelnek, el-
adásra is. Ezt azért hangsúlyozza a
kertész, mert nem mindegy, milyen
palánták kerülnek a földbe. Minő-
ségi magokat vásárolnak a szat-
mári AgroPataki cégtől, amely
Hollandiából importálja a terméke-
ket. A palánták egy részét saját fó-
liasátraikba ültetik ki, hogy
ilyenkor már bőven teremjen  a pa-

radicsom, paprika és  uborka. Kér-
désünkre, hogy miért nem az ősi,
nagyanyáink által termelt erdélyi
fajtákat termelik, a kertész el-
mondta: a hollandiai fajtákat viszi
a piac. Jelenleg a hibrid Honey
Moon fajtájú  nagy rózsaszín fajtát
termelik, ami különösen jó ízű. 

A földet nem műtrágyázzák, a
növények megbetegedése ellen a
vegyi kezelést is csak minimális
mennyiségű vegyszeres permete-
zéssel végzik, főleg bordói lével,
így jó minőségű és ízű zöldség
kerül a piacra. Általában Mag-
dolna, a feleség jár a marosvásár-
helyi Cuza Vodă utcai nagypiacra.
Azt a zöldséget, ami kisebb hiba
miatt nem kel el a piacon, zakusz-
kának főzik meg, és így értékesítik.
Tavaly 700 üveggel  készítettek be-
lőle. 

A zöldséges fóliasátrak mellett
ott van a kukoricás is, ahol cseme-
gekukoricát termelnek, a mezőn
pedig napraforgót, amiből hideg
préseléssel olajat készítenek. Saj-
nos, elég sokszor dézsmálta meg a
borz a kultúrákat, ezért villany-
pásztorral kellett bekeríteni a terü-
letet. Elég költséges beruházás
volt, de megtérül. 

A Gálfi Józsefék két fia is a fa-
luban lakik, József asszisztens-
ként dolgozik, Gálfi Sándor
Domokos – akárcsak az édesapja
egykor – lakatosként dolgozik a
kombinátban. 

A családi vállalkozás jó példa
arra, hogy az általa nyújtott jobb
megélhetés itthon tartja a fiatalo-
kat, hogy kis erőfeszítéssel, lele-
ményességgel a szülőföld is jólétet
biztosít.  

Csittszentivánon múlt héten
zajlottak a  Bandi Dezső Kul-
turális Egyesület által szerve-
zett székely-mezőségi nép-
művészeti kézművesnapok,
amelyen pedagógusok veze-
tésével több száz gyerek vett
részt. A vakációs foglalko-
zásra a nagy érdeklődésre
való tekintettel XV. alkalom-
mal  került sor. 

Elsőként a faragókat látogattuk
meg, akiket Székely Lajos tanár, a
tábor vezetője, kiváló fafaragó irá-
nyított. A gyerekek nagy igyekezet-
tel kezelték a vésőt, hogy olyan
alkotás kerüljön ki a kezükből, ami
méltó a mester, Bandi Dezső nevé-
hez. Aztán meglátogattuk a pom-
pomkészítőket, a bútorfestőket, itt
Bartha Enikő és Puskás Tímea irá-
nyította a lázas munkát. A gyöngy-
fűzésnél Bognár Melinda és Bartha
Katalin, a quillingezőknél Nagy
Izabella, Gálfi Gizella és Kiss Esz-
ter vezette a szó szerint színes tevé-
kenységet. Tamási Mihály az
agyagozás technikáját ismertette
meg a gyerekekkel. A kőfestés is
igen izgalmas alkotóműhelyt jelen-

tett, hiszen itt is szebbnél szebb
munkák készültek Erős Zsófia és
Kádár Noémi vezetésével. A szövő-
varró teremben Székely Zsuzsanna,
Székely Erzsebet és Csorvási
Tünde osztották meg a gyerekekkel
a népi mesterségek tudományát. 

Az iskola osztálytermei nemcsak
hogy benépesednek, de a gyerekek
az alkotás örömétől vidámmá és
hangulatossá varázsolták a környe-
zetet. Aki félbehagyta a kézimun-
kát, Fazakas Jánostól népi
gyermekjátékokat vagy Gálfi Ara-
bellától népdalokat tanulhatott. 

A gyerekek a Csittszentiván Fes-
ten mutatkoztak be. A fesztivál ke-
retében pénteken zajlott a
keresztény ifjúsági találkozó, szom-
baton hajnalban horgászversenyt
szerveztek, este Szilágyi Sándorral
és az XYZ zenekarral báloztak.  A
fesztivál Szilágyi Sándor és a csík-
madarasi zenekar vasárnapi fellé-
pésével zárult.

Visszatérve a kézművestáborra,
ezt a Communitas Alapítvány, a
Bethlen Gábor Alap, az Optika-Op-
tofarm és a Maros-mezőségi Mű-
vésztelep támogatta. 

Több mint száz gyerek 
a csittszentiváni táborban

előkészítése történik most, hogy a
háztartások rácsatlakozhassanak.
Először a közintézményeket – is-
kolákat, óvodákat – csatlakoztatjuk
rá a rendszerre. A vezetéket min-
denhol az út egyik oldalán fektet-
ték le, s hogy  ne kelljen feltörni az
aszfaltot, az aszfaltos szakaszokon
párhuzamos vezetéket fogunk kié-
píteni. Célunk, hogy idén ez elké-
szüljön, és a panitiak
rácsatlakozhassanak a hálózatra.
Számításaink szerint 550-600 ház-
tartás tart igényt a vízszolgálta-
tásra. Tehát idén elég szép
összegeket kell befektetnünk,
mivel a megyei mestertervben a
község vízhálózattal, Panit csator-
nahálózattal szerepel, s ezért pá-
lyázni máshova nem tudtunk. 

– Mi lesz a csatornahálózattal,
hiszen ennek egyidejűleg kellett
volna kiépülnie a vízhálózattal?
– Sajnos, ez tipikus hazai hely-

zet. Ezeknek a hálózatoknak a ki-
építése nagyon nagy összegekbe
kerül. A PNDR, a Nemzeti Vidék-
fejlesztési Program keretében is
legtöbb 1,5 millió euró pályázható
meg, ez pedig csak egy faluban
elég a vízvezetésre. Azoknak
pedig, akik a mestertervben szere-
pelnek, nem elég az előirányzott
összeg a csatornahálózat kiépíté-
sére. Nekünk 30 km víz- és ugyan-
annyi csatornahálózat kellene, s 6
és fél kilométerrel szereplünk a
mestertervben. Mindenhová adtak
egy kis pénzt, ami sehova sem ele-
gendő. Most ott tartunk, hogy kiír-
ták a közbeszerzést a pályázatíró
kiválasztására, emiatt nem lehet ki-
lépni a rendszerből, amíg ez a fo-

lyamat nem zárul le. Elhúzódik a
procedúra, jövő év végére lehet
meg a tervező, akinek  egy év áll a
rendelkezésére, hogy megtervezze
a rendszert, s utána adja le a pályá-
zatot. 2020 a legvalószínűbb idő-
pont, amikor a községközpontban
csatornahálózat, a többi faluban
vízhálózat lesz. Bergenyében már
azelőtt megoldjuk az iskola, óvoda,
kultúrotthon vízellátását. Gond
Bergenyében továbbá, hogy a
Bándi utcában nincs víz, az itt la-
kóknak szeretnénk egy köztéri
kutat létesíteni. 
Műfüves sportpálya épül, utakat
aszfaltoznak  

– A másik projektünk a község
első műfüves sportpályája, aminek
e héten fogunk neki a mezőpaniti
iskola udvarának legfelsőbb tera-
szán. Ez egy multifunkcionális
sportpálya lesz éjszakai megvilágí-
tással. Pályázatot adtunk be egy
sportcsarnok építésére is, amit
szintén az iskola udvarára terve-
zünk. Az iskola mellé, a rendelő
szomszédságában játszóteret léte-
sítettünk, az óvodánál újabb játszó-
elemeket szereltünk fel, s a
községben további hat játszóteret
építünk, mindezt helyi költségve-
tésből. 

– Két másik projektünk esetében
folyamatban van a közbeszerzés.
Egyik a csittszentiváni orvosi ren-
delő és az iskola tetőszerkezetének
felújítása, s a bergenyei középüle-
tekben a víz bevezetése. A Panit–
Harcó–Kövesd útszakaszon elég
rossz az út, itt kátyúztunk. Két pá-
lyázatot készítettünk elő aszfalto-
zásra. Egyik mellékutak asz-
faltozásáról szól, másik három a

főútszakasznak az aszfaltozásáról.
Az elsőt nem tudtuk leadni, mert
nem volt megfelelő pontszámunk.
A második projektbe foglaltuk a
Szentiván–Malomfalva közötti
utat, a Mezőpanit központja–me-
zőmadarasi letérő közötti szakaszt,
Bergenyében három utca  leaszfal-
tozását, a templomok előtti terek és
a Hátsó utca leaszfaltozását.
Lecserélik
a hivatal informatikai rendszerét 

– Nagy lépésre készülünk,  le-
cseréljük a polgármesteri hivatal
teljes adminisztrációs informatikai
rendszerét.  A cél az, hogy meg-
könnyítsük a munkát, s több időt
fordíthassunk az emberek ügyei-
nek megoldására. A korszerűsítés
az egész rendszerre vonatkozik:
adó- és illetékkezelés, könyvelés,
mezőgazdasági regiszter, szociális
ügyek stb. Vagyis egy moduláris,
jó felépítésű, integrált szoftvercso-
magra van szükség, ami a jelenle-
ginél jobb teljesítményű, és több
lehetőséget nyújt.

A jelenlegi elavult technológiát
használ,  és sokszor megnehezíti
munkánkat: sok időt veszítenek az
ügyintézők.  Ráadásul több külön-
böző programot használunk, ame-
lyek nem kommunikálnak
egymással.

A most használt szoftverünk azt
sem teszi lehetővé, hogy bevezes-
sük az online befizetéseket (adók,
illetékek, büntetések, stb.), pedig
ezt szeretnénk mihamarabb. A szá-
mítógépeinken még WindowsXP
fut, amit le kell cserélni, többségü-
ket a számítógépekkel együtt – fo-
galmazott Bodó Előd Barna
polgármester. 

Az infrastruktúra kiépítése a nagy kihívás
(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor

Szerkeszti: Mezey Sarolta

A kertészkedés biztos megélhetést biztosít
Érik a paradicsom, a paprika



A Mercedes finn pilótája, Valt-
teri Bottas nyerte a vasárnapi
Forma–1-es Osztrák Nagydíjat,
amelyen a világbajnoki pontver-
senyben vezető ferraris Sebastian
Vettel második lett, s 20 pontra nö-
velte előnyét a negyedikként célba
érő Lewis Hamiltonnal (Mercedes)
szemben.

A 27 éves Bottasnak ez volt az
idei, egyben pályafutása második
futamgyőzelme. Mögötte néhány ti-
zeddel lemaradva futott be máso-
diknak Vettel, míg a dobogó alsó
fokára Daniel Ricciardo, a Red Bull
ausztrál versenyzője állhatott fel.

Hamilton a nyolcadik helyről raj-
tolva küzdötte fel magát negyedik-
nek, s bár a végén nagyon közel volt
Ricciardóhoz, előznie nem sikerült.

A rajtot Bottas kiválóan kapta el,
megtartotta az első helyet, mögötte
Vettel fordult be másodikként az
első kanyarba. A harmadik pozíciót
Ricciardo elvette Kimi Räikkönen-
től (Ferrari), Hamilton pedig az
első 10 körben három helyet ja-
vítva feljött ötödiknek.

Harminc kör után változatlanul
Bottas, Vettel, Ricciardo volt a do-
bogósok sorrendje, Hamilton ötödik
volt Räikkönen mögött, s a 32. kör-
ben elvégezte az első kerékcseréjét.

A 34. körben Ricciardo, egy kör-
rel később pedig Vettel járt a box-
ban, s kapott új abroncsokat, Bottas
pedig a 41. körben hajtott ki kerék-
cserére. A sorrend az élen az első
kiállások után nem változott, Räik-
könen viszont csak a 45. körben
állt kis friss gumikért, s Hamilton
mögé, ötödikként tért vissza a me-
zőnybe.

A hajrá kezdetéig nem változott
a sorrend az első öt helyen, kilenc
körrel a leintés előtt viszont Hamil-

ton két másodpercen belülre csök-
kentette a hátrányát a harmadik he-
lyen száguldó Ricciardóval
szemben. Közben Vettel is nagyon
megközelítette Bottast, az utolsó

három körben azonban sem Hamil-
tonnak, sem Vettelnek nem sikerült
előznie, így a sorrend nem változott.

A vb a hét végén a Brit Nagydíj-
jal folytatódik Silverstone-ban.

Osztrák Nagydíj: Bottas rajt-cél győzelmet aratott

Az országos kettesfogat-hajtó
versenyen részt vett 18 fogat dísz-
felvonulásával ért véget a Bodok-
napokkal egybekötött rendezvény,
amelyen hivatalosan is átadták az
oltszemi kezelőközpont melletti
maratonhajtó pályát. 

A július 7-9. között a bodoki ön-
kormányzat, Kovászna Megye Ta-
nácsa és a Román Lovasszövetség
által szervezett eseményen színvo-
nalas lovasparádét, díjhajtást, mara-
ton- és akadályhajtást láthattak az
érdeklődők. 

A pálya átadásán Kovászna
Megye Tanácsának elnöke, Tamás
Sándor hangsúlyozta: a pályaépítés
gondolata évekkel ezelőtt dr. Kele-
men Atilla, a Román Lovasszövet-
ség első elnökének a fejében
született meg. „Megtettük a legne-
hezebb első lépéseket, ettől kezdve
a szakma kezében van a pálya fej-
lesztésének sorsa. Nemcsak romá-
niai, hanem nemzetközi és
világbajnokságot is szeretnénk szer-
vezni a pályán. Megteszünk min-
dent annak érdekében, hogy a jó
szakmai ötleteket támogassuk és ki-
vitelezzük. Szívesen fogadjuk az

újabb kihívásokat” – fogalmazott az
elnök. 

Az esemény résztvevői megem-
lékeztek a romániai fogatsport tá-
mogatójáról, Tóth Ferencről, aki a
szentkatolnai állami gazdaság igaz-
gatójaként a 90-es évek elején az ál-
tala épített pályán lehetővé tette a
sportág gyakorlását. 

Dr. Kelemen Atilla nemzetközi
versenybíró a zsűri elnökeként el-
mondta, nagy öröm ilyen helyen fo-
gathajtó versenyt szervezni, ahol
ennyi akarás tapasztalható, és
amelynek eredményeképpen olyan
pálya jött létre, amely Európa- és
világszinten is megállja a helyét.
„Az elmúlt 27 évben legalább har-
mincan ígérték meg, hogy egyedi
pályát építenek, ebből Bodok lett az
első. Örülök, hogy Székelyföld, a
nemzetközi szabály értelmében, a C
kategóriának nevezett csoportban is
fölzárkózik.”    

Fodor István, Bodok község pol-
gármestere elégedetten nyugtázta, a
maratonhajtó pálya igazi közösségi
munka eredménye, amely megfizet-
hetetlen, ebből is látszik, hogy a
község lakói magukénak érezték a
feladatot.

Országos kettesfogat-hajtó verseny
az új, oltszemi maratonhajtó pályán

Neves vendégei lesznek a román
ralibajnokság ötödik futamának: a
világ- és Európa-bajnok is nevezett
a július 14-én és 15-én Székelyud-
varhely központtal rendezett jubi-
leumi 25. Hargita Gyöngye Ralira.

Az egyik legjobban várt harcot
kétségkívül a két 2016-os bajnok
vívja majd. A tavalyi év Junior
WRC győztese és kétszeres román
bajnok Simone Tempestini egy Cit-
roen DS3 R5-tel, míg a tavalyi Eu-
rópa-bajnok Botka Dávid egy
Skoda Fabia R5-tel áll rajthoz, a
magyar pilóta egy év kihagyást kö-
vetően tér vissza az erdélyi via-
dalra. A dobogós helyekért
ugyanakkor kettejük viadalán kívül
is nagy harc várható, hiszen az elő-
zetes nevezési listán nem keve-
sebb, mint hat R5-ös versenygép
szerepel, ami idén egyelőre rekord-
nak számít a hazai pontvadászat-
ban.

Az előzetes nevezési listán 42
páros szerepel a román bajnoki ki-
írásban, közülük többen is külföld-
ről érkeznek majd a versenyre. A
veterán autók versenyében öt páros
harcol majd az elsőségért, míg a
rali ob-2-ben 13 autós nevezett.

„Nagyon örülök annak, hogy
ilyen népes mezőny, összesen hat-
van páros nevezett a jubileumi 25.
Hargita Gyöngye Ralira, közöttük
két, világszinten is jegyzett pilóta
Simone Tempestini és Botka Dávid
személyében. Úgy vélem, hogy a

verseny időpontjának változása
miatt – a szezon végéről a nyári hó-
napokra, az idény közepére tettük
– nagyon fontossá válik a pilóták
számára az év végi elszámolásnál,
a megszerzett pontok tekintetében.
A tavaly útborítást változtattunk,
áttértünk a murváról az aszfaltu-
takra, ez pedig elnyerte a résztve-
vők tetszését, így idén ezen nem is
változtattunk. Remélem, hogy idén
is látványos lesz a versenyünk,
amelyen a nézők – akik tavaly is
nagy számban látogattak ki a gyor-
sasági szakaszokra – nemcsak a 
legújabb, R5-ös konfigurációjú
versenygépeket láthatják, hanem
igazi veterán csodákat is, amelyek
közül néhány több mint negyvené-
ves” – nyilatkozta a Hargita Gyön-
gye Rali főszervezője, Ferencz
Csaba.

A 25. Hargita Gyöngye Ralit a
székelyudvarhelyi Maxx Racing
szervezi.

Világ- és Európa-bajnok
a Hargita Gyöngye Ralin!

Meglepetésre a Voluntari FC
nyerte a román labdarúgó Szuper-
kupát, miután a vasárnap esti dön-
tőben egygólos győzelmet aratott a
bajnok Konstancai Viitorul ellen. A
Bukarest melletti nagyközség csa-
pata története második serlegét hó-
dította el, az elmúlt idény végén
begyűjtött Románia-kupa után.

A tengerpartiak vezetője, 
Gheorghe Hagi aligha tulajdonított
nagy jelentőséget a mérkőzésnek,
miután a padon tartotta két fontos
játékosát, Romario Benzart és Ge-
orge Ţucudeant, de a nyáron szer-
ződtetett Marius Constantint és
Ovidiu Hereát sem nevezte a kez-
dőbe. Az első helyzetet mégis a Vi-
itorul dolgozta ki a 10. percben,
Alexandru Măţannak azonban nem
sikerült betalálnia. Nem így a másik
oldalon Costin Lazăr két perccel ké-
sőbb: Laurenţiu Marinescu remekül
becselezte magát az alapvonalig,
majd onnan egy szépen ívelt labdá-

val megtalálta csapattársát, akinek
mást nem kellett tennie, mint a há-
lóba bólintania a játékszert. A Rapid
volt játékosa első gólját szerezte a
Voluntari színeiben, miután vissza-
tért a görögországi légióskodásból.

A gól nem lombozta le a Viitorul
játékosait, azonban rövidesen újabb
nehezítő körülmény került a remélt
Szuperkupa-győzelem elé: a 33.
percben Ionuţ Vână megkapta má-
sodik sárga lapját, így a Hagi-le-
génység emberhátrányba
kényszerült. A válogatottban rend-
szeresen szereplő Benzarnak ezzel
együtt így is ki kellett várnia a má-
sodik félidőt, hogy csapata segítsé-
gére siethessen: először az 57.
percben tette próbára az ellenfél ka-
pusát, Dragoş Balaurut, majd húsz
perccel később cseles lövését hárít-
hatta a Voluntari hálóőre. A Viitorul
ezzel el is lőtte minden puskaporát,
ellenfele sikere így többé nem for-
gott veszélyben.

A Voluntari FC nyerte a Szuperkupát

A vb-pontversenyek állása
* pilóták: 1. Vettel 171 pont, 2. Hamilton 151, 3. Bottas 136, 4.

Ricciardo 107, 5. Räikkönen 83, 6. Perez 50, 7. Max Verstappen
(holland, Red Bull) 45, 8. Ocon 39, 9. Carlos Sainz Jr. (spanyol,
Toro Rosso) 29, 10. Massa 22, 11. Stroll 18, 12. Nico Hülken-
berg (német, Renault) 18, 13. Grosjean 18, 14. Kevin Magnus-
sen (dán, Haas) 11, 15. Pascal Wehrlein (német, Sauber) 5, 16.
Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso) 4, 17. Fernando Alonso (spa-
nyol, McLaren) 2;

* csapatok: 1. Mercedes 287 pont, 2. Ferrari 254, 3. Red Bull
152, 4. Force India 89, 5. Williams 40, 6. Toro Rosso 33, 7. Haas
29, 8. Renault 18, 9. Sauber 5, 10. McLaren 2.

Eredményjelző
Országos kettesfogat-hajtó verseny, Oltszem, eredmények:
1. Pál Attila (Gyergyóalfalu)
2. Bartha Eduárd (Lipicai Lovasklub, Kökös) – 1. fogat
3. Bartha Eduárd (Lipicai Lovasklub, Kökös) – 2. fogat

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Szuperkupa, döntő: Konstancai Viitorul – Voluntari

FC 0-1 (0-1)
Botoşani, vezette: Sebastian Colţescu.
Gólszerző: Lazăr (12.).
Sárga lap: Vână (15., 33.), Boli (81.), illetve Acsinte (69.).
Kiállítva: Vână (33.).
Viitorul: Rîmniceanu – Dumitraş (46. Benzar), Ţîru, Boli, Cr.

Ganea – Lopez, Nedelcu (71. Herea), Vână – Măţan, Chiţu (46.
Casap), Cicâldău.

Voluntari: Balauru – Maftei, I. Balaur, M. Popescu, Acsinte –
Lazăr, Răuţă – G. Deac (71. P. Ivanovici), Marinescu, Olteanu (82.
Pârcălabu) – Bălan (90. Căpăţînă).

Eredményjelző
Osztrák Nagydíj (71 kör, 306,452 km, a pontszerzők): 1. Valt-

teri Bottas (finn, Mercedes) 1:21:48.523 óra, 2. Sebastian Vettel
(német, Ferrari) 0.658 másodperc hátrány, 3. Daniel Ricciardo
(ausztrál, Red Bull) 6.012 mp h., 4. Lewis Hamilton (brit, Merce-
des) 7.430 mp h., 5. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 20.370 mp h.,
6. Romain Grosjean (francia, Haas) 1:13.160 perc h., 7. Sergio
Perez (mexikói, Force India) 1 kör h., 8. Esteban Ocon (francia,
Force India) 1 kör h., 9. Felipe Massa (brazil, Williams) 1 kör h.,
10. Lance Stroll (kanadai, Williams) 1 kör h.

Pole pozíció: Bottas.

A rali műsora
A Hargita Gyöngye Rali versenytávja 123 kilométer, a százszáza-

lékban aszfaltutakon zajló viadalon tizenkét gyorsasági szakasz lesz.
Az ünnepélyes megnyitót csütörtökön este 8 órakor tartják a székely-
udvarhelyi Márton Áron téren, a hivatalos edzéseket pedig pénteken
8 és 13 óra között rendezik Farcád közelében.

A verseny pénteken, július 14-én 14.30 órakor kezdődik, az első
nap három szelektívet kell teljesítsen a mezőny. Az első gyorsasági
szakaszt Parajd és Borzont között a Bucsinon tartják, a 30 kilométeres
szelektív a hazai bajnokság leghosszabb és egyben a viadal legnehe-
zebb szakasza is. Ezt követően a pilóták a Libán-tetőn keresztül érnek
vissza Székelyudvarhelyre, ahol 19 órakor rajtol majd az első ver-
senyautó a város központjában kialakított pályán, a szuperspeciál idén
is a Hargita Rali megálmodójának és egykori szervezőjének, Dietrich
Árpádnak a nevét viseli.

A verseny másnapján, július 15-én a verseny 8.30-kor indul újra, a
mezőny egy három szelektívből álló hurkot tesz majd meg háromszor.
A legérdekesebb, illetve a leglátványosabb szakasz a hurok harmadik
gyorsaságija, amely Lövétéről indul és Kalibáskőn ér véget, a 13,7
kilométeres szelektív az utolsó átmenetelnél egyben a rali Power
Stage szakasza is lesz. Itt kategóriánként az első három pilóta plusz-
pontokat szerezhet.
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Botka Dávid

Színvonalas díjhajtást, maraton- és akadályhajtást, valamint lovasparádét is láthattak az ér-
deklődők az eseményen
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Július 8-án Székelybósban szer-
veztük meg a  XVI.  bográcsgulyás-
főző versenyt. A helyszínen
csodálatos látványban volt részünk,
üde természet, idillikus falusi táj fo-

gadott, amit az emberi kéz még nem
tett tönkre. A kijelölt területet a ház-
igazda Jeddi Önkéntesszervezet
(JÖSZ) tagjai nagyon szépen beren-
dezték sátrakkal, asztalokkal, pa-
dokkal, és megjelölték az üstök
helyét is. A központi helyen a zené-
szek és a zsűri kapott helyet. 

Először a négytagú zsűri, aztán a
Magányosok Klubjának menyecs-
kekórusa vonult fel  a gólyatánccal,

Szilágyi Sándor nótaénekes zenei
kíséretével. Kopacz Imola főszer-
vező a magányosok,  Csenteri Attila
a házigazdák részéről üdvözölte a
résztvevőket. Sebestyén Péter, az

Ady negyedi Szent Imre-plébánia
plébánosa rövid áhítatot tartott. Síri
csend fogadta a szívhez szóló sza-
vakat, az áhítatot imádság zárta. 

A zsűri tagjai: Kopacz Imola kli-
nikai szakpszichológus, Szabó
Ödön vállalkozó-mesterszakács,
Sebestyén Péter római katolikus
plébános és Nagy Zoltán, a JÖSZ
alapító tagja. A zenekar tagjai:  Szi-
lágyi Sándor nótaénekes, Krizsán

Levente basszusgitáros, Tóth Sá-
muel hegedűs és Szilágyi Barna gi-
táros.

A bográcsfőnökök bemutatkoz-
tak, és kisorsolták a bográcshelye-
ket. És ezzel a 14 üstnél
elkezdődhetett a főzés. A verseny-
zők között voltak a székelyvécke-
iek, akik szarvasgulyást főztek
véckei módra, Szilágyi Zsolt az
Ügyes Kezek Alapítvány tagjaival,
akik ázsiai fantáziagulyást főztek,
Barabás Erzsébet a Szent Miklós-
plébánia csapatával, akik Sárika-
gulyáslevest főztek, Balizs Zoltán a
Székelybósi  Egyesület csapatával,
akik hagyományos báránygulyást
készítettek, Gál László a Magányo-
sok Klubja csapatával, akik Laci-
gulyást rotyogtattak, Vajda István a
Nagyinettel, a rézműves Vajda-gu-
lyástokánnyal, Konrád Tünde a Bo-
lyai téri unitárius nőszövetség
csoportjával, akik babgulyást készí-
tettek Babi módra, Szabó Mária a
Magányosok Klubjának egy cso-
portjával rongyosgulyással, Varga
Irén a Magányosok Klubjának egy
másik csapatával Lecsó-macsó gu-
lyással jeleskedett, míg László Sán-
dor, a koronkai RMDSZ és
polgármesteri hivatal csapatával
próbagulyást főzött. Török Botond,
a jeddi JÖSZ csapatával halászlevet
készített, Kovács Kati „magányos”

csapata parasztgulyást, Csíki Mar-
git  csapata hagyományos jeddi gu-
lyást, Kiss Ilona csapata pedig
babgulyást főzött  Ilonka módra.

A főzési idő lejárta után megkez-
dődött a zsűrizés, méghozzá zenés
kísérettel, ezután következett a
közös ebéd, a szomszédolás és kós-
tolás. A Magányosok Klubja  humo-
ros szórakoztató paródiát
mutatott be Az előkészítő osztály
évzáró ünnepélye címmel. Részt
vettek benne: Bíró Irénke, Gálfi
Margit, Czerán Erzsébet, Szabó
Mária, Székely Árpád, Berei Árpád,
Varga Irén, Popescu Olga, Németi
Ibolya és Jakab Ilona. 

Öt színben osztottak ki oklevelet,
ezeken feltüntették az elért ponto-
kat. Legnagyobb pontszámot és
piros oklevelet kapott Fekete Pál és
csapata, a székelyvéckei asszony-
kórus, narancssárga diplomát nyert
Varga Irén a Magányosok Klubjá-
nak egyik csapatával,  míg citrom-
sárga diplomát Szabó Mária a
Magányosok Klubjának egy másik
csapatával.

A bográcsfőnökök a diplomák
átvételekor pólót és érmet kaptak,
de minden szereplőnek járt egy
póló ajándékba.

A rendezvényt utcabál  és a fer-
geteges tánc követte. 

Czerán Erzsébet      

A magányosok gulyásfőző versenye

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Fotó: Popescu Ilona

Nemzetközi folklórfesztiválon
A fesztiválok célja a  bukovinai

folklór szellemi és tárgyi örökségé-
nek ápolása, ismertetése,  bemuta-
tása és népszerűsítése, amelyet a
Bukovinában élő, a Bukovinából
Lengyelországba,  Szlovákiába,
Magyarországra, Erdélybe, Szerbi-
ába elvándoroltak vállalnak fel. 

Küldetésünk a tiszta forrásból
származó örökség áthagyományo-
zása a következő nemzedékekre, és
minél szélesebb körben való bemu-
tatása. 

A 28. találkozó egyik színhelye
a lengyelországi Jastrowie-Pila
volt, és június 20-26. között zajlott.

A Bukovinai Székelyek Szövet-
ségének 36 tagegyesülete közül a
Hajdinát is meghívták. Vállaltuk.

A Hajdina és Pohánka néptánc-
csoport együttesen tudott eleget
tenni ennek a felkérésnek. 

Megkaptuk a programfüzetet
minden nap percre pontos teendői-
vel. Első látásra nagy falatnak tűnt,
többeket visszalépésre késztetett.

Akik bevállalták, azoknak elejé-
től folyt a felkészítő.  

Indulás előtt a Fehér Megyei
Magyar Napokon volt  fellépésünk.

A szervezők, a nézők, mindenki
nagy elismeréssel nyugtázta a 45
perces előadást. 

Kásler Magda és Farkas Sándor
Csaba táncoktatók szakértelemmel
állították össze a bemutatandó pro-
dukciókat.

Az Andrássytelepre 112 évvel
ezelőtt áttelepedett bukovinaiak la-
kodalmi szokásait mutatták be: a
lakodalmas menetet, az esküvői
beszédeket, a tósztokat, az ifjú pár
táncát, a menyecsketáncot, a lako-
dalmas asztal terítését, a kínálga-
tást stb.

Az ifjú pár tánca, a koszorúsok
táncai nagyon látványosak voltak.
A nézők százai nagy csodálattal
követték, és lelkes tapssal méltat-
ták.

A bukovinai székely konyha ter-
mékei csütörtökön kerültek terí-
tékre. Ezeket Radnóton, Andrássy-
telepen és Marosludason készítet-
ték el.

A szakmai zsűri teljes elismeré-
sét és az első díjat nyerte el a Haj-
dina. A legkiválóbb ízek, a
legszebb asztalterítés, a legjobb
vendégfogadás, a szokások ismer-
tetése nyerte meg a zsűri tetszését.  

Az óriási, népművészeti motívu-
mokkal díszített fakanál felbecsül-
hetetlen ajándék számunkra. 

A fesztiválon élő zene kísérte a
Hajdina produkcióját. Talpuk alá
húzták a muzsikát, jó  hangulatot
varázsolva, ami a nagyérdeműt is
magával ragadta.

Öt napon át az esti órákban lép-
tünk fel, s ezek a fellépések mara-
dandó élményeket hagytak mind
táncoslányaink, fiaink, mind a kí-
sérő szülők  szívében.

Itthon sokan drukkoltak nekünk,
magukénak érezvén minden lépé-
sünket, szereplésünket. Köszönet
és hála a szövetségnek, a táncokta-
tóknak, a részt vevő táncosoknak
és szüleiknek, akik el is kísértek.
Köszönet  Magyarország Csíksze-
redai Főkonzulátusának, az önkor-
mányzatnak, a RomGaznak  és a
Lynx Solution Kft.-nek a támoga-
tásért.  

Tóth Sándor

A búcsú a Jóisten kegyelmi aján-
déka a katolikus hívő számára. A
pünkösdi nagy búcsú  még le sem
csengett, amikor az országban tevé-
kenykedő néhány száz máltai tag
újra elzarándokolt a csíksomlyói
Szűz Máriához.

Hagyománnyá vált az az elgon-
dolás, hogy az összmáltai szervezet
egy közös nagy találkozáson, együtt
imádkozzék a közös cél megvalósí-
tásáért,  a hit védelméért és a szegé-
nyek megsegítéséért. Ehhez kértük
a Szűzanya közbenjárását.

A marosvásárhelyi Máltai Szere-
tetszolgálat 26 tagja július 8-án in-
dult el, hogy a természetben
elcsendesedve imádkozzanak a be-
tegekért, az elhagyatottakért, az
idősekért. Az úton elhangzott imád-
ságok, énekek már ráhangoltak
arra, hogy megérezzük Isten jelen-
létét és Mária segítő jóságát.

Egymás után érkeztek a csopor-
tok az ország különöző részeiről,
Kolozsvárról, Nagyenyedről, Sep-
siszentgyörgyről, Szatmárról, Bras-
sóból, Nagybányáról és
Bukarestből. Nagy volt az öröm,
amikor az Előpatakon táborozó sé-
rült testvéreink is megérkeztek. A
10 órai szentmisén majdnem zsúfo-
lásig megtelt a csíksomlyói kegy-
templom, amikor ünnepélyesen
bevonult a Kovács Sándor kolozs-
vári főesperes által vezetett 12 mi-
séző pap és a Máltai Lovagrend
néhány képviselője.

Az igeliturgia fő gondolata a
magvetőről szóló példabeszéd
elemzése volt, melyet a főcelebráns
Kovács Sándor főesperes úgy értel-
mezett, hogy a máltai tagok testesí-
tik meg azokat a magokat, melyek
jó földbe hullanak és bőséges ter-
mést hoznak. Tulajdonképpen
ebben a megvilágításban éltük át
zarándoklatunk lényegét.

A szentmise állandó részei román
nyelven is elhangzottak. A mise
után keresztúton vettünk részt, ami
szintén kétnyelvű volt.

Örvendetes, hogy a zarándokok
körében, ha nem is nagy számban,
de jelen voltak fiatalok is, jelezve
azt, hogy a Szűzanya tiszteletének
az időszerűsége állandó.

Hazafelé tartva megtekintettük a
város központjában épült Szent
Ágoston-templomot, melyben cso-
dálatosan mutatkozik meg az em-
beri alkotás nagyszerűsége és az
Isten iránt érzett tisztelet. A főoltá-
ron elhelyezett hatalmas keresztről
Krisztus szenvedő arca mélyen a
lelkekbe vésődött. Felkerestük Már-
ton Áron  szobrát is, és tisztelettel
hajtottunk fejet Erdély nagy püs-
pöke előtt.

Szép és hasznos volt ez a máltai
zarándoklat. A somlyói hegyek tö-
vében, a templom csendjében, az
elhangzott igék és a testvéri szeretet
bűvkörében megújító lelki töltetet
kaptunk és üzenetet a mindennapi
életünkhöz.

Radványi Hajnal máltai tag

Máltaiak zarándoklata

A rovatban közölt levelek tartalmáért, a tényállítások hitelességéért 
a szerzők felelősek.  Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. 

A levélírók minden esetben tüntessék fel telefonszámukat  és lakcímüket.  
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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Mihai Tudose miniszterelnök
hétfőn, a PSD-ALDE koalíció
ülése után közölte, nem szá-
molják fel a nyugdíjbiztosítási
rendszer második pillérét, de
elemzést kért Lia Olguţa Vasi-
lescu munkaügyi minisztertől
az alapba befolyt összegek
kezeléséről, és hogy meny-
nyibe kerül ez a folyamat.

„Nem szűnik meg a nyugdíjak
második pillére. A miniszter asz-
szony elemzi ezeknek a pénzeknek
a kezelését. Hogy lássuk, hogyan

kezelik ezt az alapot, mi történik és
mennyibe kerül azoknak a pénzek-
nek a kezelése” – fejtette ki a kor-
mányfő. Azt is megjegyezte, hogy az
eredményt nyilvánosságra hozzák.

Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi
miniszter vasárnap este úgy nyilat-
kozott, hogy adatokat kért a Pénz-
ügyi Felügyelettől (ASF) a
nyugdíjbiztosítás második pilléré-
ről, hogy lássa, a nyugdíjak kiszá-
mítása hasonló lesz-e az államihoz.
Leszögezte, nincs szó államosítás-
ról vagy megszüntetésről.

„Adatokat kértem az ASF-től a má-
sodik pillérről. Nem akarok senkit
sem megijeszteni, sem államosításról,
sem megszüntetésről nincs szó, csak
szeretnénk tudni, hogy milyen képlet-
tel számolnak, és szeretnénk összeha-
sonlítani, hogy a hozzájárulások
milyen arányban vannak az azonos
összegű állami hozzájárulásokkal,
hogy lássuk, a kiszámított nyugdíj
azonos lesz-e azzal, amit az állam
ajánl” – jelentette ki a szaktárcavezető
a România Tv vasárnap esti műsorá-
ban.  (Mediafax)

Elemeznék a nyugdíjbiztosítás 
második pillérének kezelését

Tizenkét, köztük kínai, argen-
tin, indiai, török, valamint
első ízben angolai és eritreai
helyszínnel gazdagodott az
ENSZ Nevelésügyi, Tudomá-
nyos és Oktatási Szervezeté-
nek (UNESCO) világörökségi
listája, amelyen három hely-
színt ki is terjesztettek a
szakértők – tette közzé hon-
lapján a szervezet a hétvé-
gén.

Az UNESCO július 2. óta Krak-
kóban ülésező világörökségi bizott-
sága 41. ülésén felvette a listára az
északnyugat-kínai Csinghaj-Tibet-
fennsík északkeleti peremén elte-
rülő Csinghaj Hoh Hszil
természetvédelmi területet, amely a
világ legnagyobb és legmagasabban
fekvő fennsíkja. A több mint 4500
méterrel a tengerszint felett fekvő
terület számos növény- és állatfaj-
nak ad otthont. A területen halad át
a veszélyeztetett fajok közé tartozó
tibeti antilop vándorlási útvonala is.

Felkerült a listára az argentínai
Los Alerces Nemzeti Park. Az egy-
mást követő eljegesedések látvá-
nyos nyomait – morénák, édesvizű
tavak – viselő területen a sűrű, mér-
sékelt övi erdőségek dominálnak. A
térség kulcsfontosságú szerepet ját-
szik a patagóniai erdő néhány
utolsó érintetlen szegmensének
megőrzésében és számos fenyege-
tett őshonos növény-, valamint ál-
latfaj otthonául szolgál.

Világörökség lett a Mongólia és
Oroszország területére kiterjedő
Bajkálontúl, amely a helyi éghajlat
periodikus változásaiból adódóan
egyedülálló élővilágnak ad otthont.
A prérikben, erdőkben, tavakban és
vizenyős területekben gazdag vidé-
ken ritka állatfajok – például az
amuri daru –, és több millió sebez-
hető, veszélyeztetett vagy fenyege-
tett vándormadár talál menedéket.

A nyugat-afrikai Angola

Mbanza-Kongo óvárosával debütált
a világörökségi listán. Az 570 méter
magasan fekvő terület volt a 14. és
19. század közötti Kongói Király-
ság politikai és spirituális köz-
pontja. A 15. században érkezett
portugálok kőépületekkel egészítet-
ték ki a várost, amely a fekete-afri-
kai területek közül a legjobban
illusztrálja, hogy milyen gyökeres
változásokat eredményezett Közép-
Afrikában a kereszténység elterje-
dése és a portugálok megérkezése.

Ugyancsak első ízben került fel a
listára Eritrea, amelynek fővárosát,
Aszmarát választotta be a bizottság
a világörökségi helyszínek közé. A
város az 1890-es években vált az
olasz gyarmatosító erők fontos bá-
zisává, majd 1935 után komoly fej-
lesztések kezdődtek a területen. A
bizottság szerint Aszmara kivételes
példája a 20. század elején zajlott
korai modernista urbanizációnak.

Felkerült a világörökségi helyszí-
nek közé a Dél-afrikai Köztársaság
északi részén elterülő Khomani kul-
turális tájegyég. A homokban gaz-
dag területről előkerült leletek
tanúsága szerint a térségben már a
kőkorszak óta élnek emberek. A te-
rület fontos szerepet játszik a
nomád khomani szan népcsoport
életében.

Világörökség lett a kambodzsai –
khmer nyelvterületi – Sambor Prei
Kuk régészeti lelőhely, amelyet az
Angkor előtti, Chenla birodalom fő-
városaként, Ishanapuraként azono-
sítottak a kutatók. A területen lévő
gazdagon díszített homokkő 
elemek igazi mesterműnek számíta-
nak.

Az új helyszínek között szerepel
a kínai Kulangszu szigete, amely az
1900-as évektől vált az ország fon-
tos kereskedelmi pontjává. Az
aprócska szigeten egyebek között a
hagyományos kínai és a nyugati
építészet, valamint a korai 20. szá-

zadi modernista stílus és az art deco
ötvözéséből született új építészeti
mozgalom jellegzetességei köszön-
nek vissza.

Az indiai Ahmadábád óvárosa a
szultánság idejéből való gazdag épí-
tészeti örökségei miatt került fel a
listára. A Szábarmati folyó keleti
partján fekvő, fallal körülvett törté-
nelmi várost sűrűn álló hagyomá-
nyos épületek, kapuval ellátott
utcák, nyilvános kutak és vallási
épületek tarkítják.

Világörökségi helyszín lett a tö-
rökországi Aphrodisias, magában
foglalva az azonos nevű régészeti
lelőhelyet és a városhoz közeli már-
ványbányákat, valamint az észak-
nyugat-angliai Lake District
(tóvidék), amelynek a természet és
az ember által formált tájai a 18.
századtól kezdve voltak kedvelt
témái a képzőművészetnek és az
irodalomnak. Az új helyszínek kö-
zött szerepel a brazíliai Valongo ré-
gészeti lelőhely is: a Rio de
Janeiróban lévő rakpart volt a hajón
Brazíliába szállított afrikai rabszol-
gák egykori fő kirakodóhelye.

A bizottság úgy döntött, hogy a
Kárpátok és Németország ősi bük-
köseinek országhatárokon túli terü-
letei is felkerülnek a világörökségi
helyszínek közé. A Kárpátokban és
Európa egyéb régióiban fekvő ős-
bükkösök összefoglaló név 12 or-
szágot – Albánia, Ausztria,
Belgium, Bulgária, Horvátország,
Németország, Olaszország, Romá-
nia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyol-
ország és Ukrajna – foglal magába.

A strasbourgi történelmi központ
(Grande-Ile) határainak kiterjeszté-
sével immár a német adminisztráció
(1871-1918) idejéből való Neustadt
is a világörökségi helyszín része. A
Bauhaus Weimarban és Dessauban
lévő műemlékeihez pedig a berna-
uiak is csatlakoztak. (MTI)

Tizenkét új helyszín került fel 
az UNESCO világörökségi listájára

Gyógyszergyártók, forgal-
mazó cégek és szakmai szer-
vezetek a gyógyszerhamisítás
ellen létrehozták a Humvo
Magyarországi Gyógyszer-
azonosítási Nonprofit Zrt.-t,
ezzel egyidejűleg új gyógy-
szerazonosító rendszert ala-
pítottak, amely az egységes
uniós hálózat részeként mű-
ködik 2019-től – közölte a
Richter Gedeon Nyrt. hétfőn
az MTI-vel.

A gyógyszergyártó cég ismer-
tette, hogy a szervezetet a Generi-
kus Gyógyszergyártók és
Forgalmazók Magyarországi Ér-
dekvédelmi Egyesülete, a Gyógy-
szer-nagykereskedők Szövetsége,
az Innovatív Gyógyszergyártók
Egyesülete, a Magyar Gyógyszeré-

szi Kamara, a Magyarországi
Gyógyszergyártók Országos Szö-
vetsége, valamint a Védettség Oltó-
anyag és Immunbiológiai Termék
Gyártók és Forgalmazók Egyesü-
lete alapította. A társaság igazgató-
tanácsába minden alapító szervezet
delegál egy igazgatót, a testület el-
nöke Feller Antal, a Hungaro-
pharma Zrt. vezérigazgatója lett –
írták. A közlemény szerint a Humvo
informatikai rendszere nemzetál-
lami szinten fogja kiszolgálni az
Európai Unió hálózatát, amely a
gyógyszerellátási lánc valamennyi
szereplőjét összeköti, 4600 gyártó
évi 17 milliárd doboz készítményét
tartja nyilván 2019 februárjától. Az
EU rendelete értelmében a gyártók-
nak egyedi kóddal és manipulálás
elleni eszközzel kell ellátniuk a

vényköteles gyógyszereket, a forga-
lomba hozatali engedély jogosultjá-
nak az adott doboz gyógyszerrel
kapcsolatos információknak az
adattároló rendszerbe való feltölté-
sét és ezen információk napraké-
szen tartását kell biztosítania,
nagykereskedőknek kiegészítő el-
lenőrzéseket kell végezniük, a
gyógyszerészeknek pedig ellenőriz-
niük kell a gyógyszer biztonsági
elemeit és ki kell jelentkeztetniük a
rendszerből a gyógyszer egyedi
azonosítóját.

Magyarországon a szabályozás
által meghatározott feladatok telje-
sítésére 1351 forgalomba hozatali
engedély birtokosa jogosult, 187
nagykereskedő és 3404 gyógyszer-
tár kötelezett – áll a közleményben.
(MTI)

Gyógyszerhamisítás elleni társaságot hoztak
létre szakmai szervezetek

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI és GYERMEKVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát hirdet a következő megüresedett
állások betöltésére: ÉJJELI FELVIGYÁZÓ – egy állás,
NEVELŐ/GONDOZÓ – egy állás és ÉJJELI FELVIGYÁZÓ –  1 állás
(NEVELŐSZÜLŐK/HÁZASPÁR) a marosszentkirályi és
marosszentannai családi típusú házakhoz.
Sajátos követelmények:
ÉJJELI FELVIGYÁZÓ: általános iskolai végzettség.
NEVELŐ/GONDOZÓ, ÉJJELI FELVIGYÁZÓ (férj-feleség): 
– a házaspár rendelkezzen legalább középiskolai végzettséggel (a
nevelő), illetve  általános iskolai végzettséggel (a gondozó, éjszakai
felvigyázó)
– legyen tapasztalatuk a gyermekek gondozása, nevelése terén, szülői
adottságok szükségesek
– vállalják, hogy állandó jelleggel a családi típusú házban laknak
– ne szenvedjenek krónikus, ragályos betegségekben, vagy más olyan
betegségben, amely kihatással lenne munkavégzésükre
– értsék meg és fogadják el a gyermekek egyéni szükségleteit,
egészségi állapottól, nemtől, nemzeti  és vallási hovatartozástól
függetlenül
– nem fogadjuk el azok jelentkezését, akiket megfosztottak szülői jogaik
gyakorlásától, vagy gyermekeik valamiféle támogatást élveznek,
védelemre szorulnak.
Az írásbeli vizsga 2017. augusztus 1-jén 10 órakor lesz, az állásinterjú
az írásbeli vizsgát követő négy munkanapon belül, esetenként a
gyakorlati vizsgát követően.
A versenyvizsgára a dossziékat július 24-ig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.-I)

Maros Megyei Tanács 

A Maros Megyei Tanács elnökének

2017. július 10-én kelt 

199-es számú rendelete 
a Maros Megyei Tanács nyilvános, 
rendkívüli ülésének összehívásáról 

2017. július 11-én 13 órára 

A Maros Megyei Tanács elnöke,

az utólag módosított és kiegészített, majd újrakö-
zölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. évi
215-ös számú törvény 94. cikkelyének 2), 3), 5), 7)
és 8) bekezdése, valamint 106. cikkelyének 1) be-
kezdése értelmében

elrendeli:

Egyetlen szakasz: A Maros Megyei Tanácsot nyilvá-
nos, rendkívüli ülésre hívják össze 2017. július 11-
én 13 órára, a közigazgatási palota nagy
gyűléstermébe, a következő

napirenddel:

1. Határozattervezet azoknak az intézkedéseknek
a jóváhagyásáról, amelyek a DJ151B és DJ 142 Nyá-
rádtő (DN15) – Mikefalva – Dicsőszentmárton
(DN14A) megyei utak korszerűsítése elnevezésű
projekt európai uniós alapokból történő kivitelezé-
séhez szükségesek.
2. Határozattervezet a DJ151B és DJ 142 Nyárádtő
(DN15) – Mikefalva – Dicsőszentmárton (DN14A) me-
gyei utak korszerűsítése elnevezésű megyei érde-
keltségű munkálat területén található,
magántulajdonban levő ingatlanok kisajátítási eljá-
rásának megindításáról. 
3. Kérdések, felszólalások, válaszok, vélemények. 

Péter Ferenc Ellenjegyezte

elnök Paul Cosma jegyző



ADÁSVÉTEL

ELADÓ szigetelt, III. emeleti  garzon
termopánnal, saját hőközponttal, a
Viitorului utcában. Tel. 0747-010-874,
0744-285-109. (2158)

ELADÓ ház Backamadarason: két
szoba, konyha, 1400 m2-es beltelek. Tel.
0754-506-709. (2237)

ELADÓ 2 szobás, III. emeleti lakrész
hőszigetelt, rendezett tömbházban a
Kárpátok sétányon. Új nyílászárók, saját
hőközpont. Érdeklődni a 0744-277-151-
es telefonszámon. (2296)

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

ELADÓ a katolikus temetőben rendezett
sír. Tel. 0771-697-390. (2266)

TŰZIFA eladó. Tel. 0740-910-651.
(2067)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0757-883-361.
(2111)

VASTAG tűzifa eladó. Tel. 0753-590-
792. (2144)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-578-
568. (2144)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0740-278-
920. (2144)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011.
(2145)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0756-946-913.
(2145)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-877-789.
(2092)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0749-837-
290. (2147)

ELADÓ kemény tűzifa. Tel. 0748-977-
768. (2239)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0758-548-501.
(2111)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (2291)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (2291)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Posedaru Alexandra
névre szóló utazási igazolványom.
Semmisnek nyilvánítom. (2289)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2220)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (19009)

CÉG 10% KEDVEZMÉNNYEL épít-
kezési munkát vállal: háztetők készítését
(Lindab cserépből) és javításokat,
bádogosmunkát, cserépforgatást,
bontást, belső-külső munkálatokat,
kapuk, kerítések készítését, szigetelést
stb. Tel. 0747-634-747. (1944)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (19049-I)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (717-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (2134)

MEGBÍZHATÓ tanárnő kiadó garzont
vagy különálló  lakrészt keres hosszú
távra. Tel. 0756-607-969. (2187)

TAKARÍTANI szeretnék háznál, vagy
gyerekre vigyáznék. Tel. 0745-089-918.
(2267)

TETŐSZIGETELÉS részletre, garanciá-
val. Tel. 0740-680-648, 0722-693-866.
(19090)

INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁLAT orvosi javallatra: pajzs-
mirigy-, mellvizsgálat, csontsűrűség-
mérés. Előjegyzés telefonon:
0740-158-526, 0265/311-771. (2277)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (2175)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát,
tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-847-
346. (2303)

MEGEMLÉKEZÉS

A bánat, a fájdalom örökre
megmarad, velünk lesz szép
emléked, az idő bárhogy is
halad. 
Szomorúan emlékezünk a
szászrégeni ILLYÉS SÁNDOR-
RA halálának 8. évfordulóján.
Nyugodjon békében! Felesé-
ge, gyermekei, unokái. (2181)

Szomorú szívvel emlékezünk
július 11-én BALÁZS ÉVÁRA
(PÁLFFY) halálának első
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi édesapja,
testvére, Öcsi és Ilonka. (2287)

Váratlanul itt hagytál minket,
azokat, akik téged nagyon
tiszteltek, és szerettek. Nem
vagy velünk, de szívünkben
mindig élni fogsz. Bánatos
szívvel emlékezem július 11-
én feleségemre, BALÁZS
ÉVÁRA szül. Pálffy halálának
első évfordulóján. Szeretett
férjed, Bandi. (2293)

Fájó szívvel emlékezünk július
10-én drága jó Édesapánkra,
KEDVES DOMOKOSRA halá-
lának 16. évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Kegyelettel gondol-
janak rá! Fia, Domokos, lánya,
Ilona. (2292-I)

ELHALÁLOZÁS

Szép volt veled, szomorú lesz
nélküled. Amíg csak élünk, sira-
tunk téged.
Fájdalomtól megtört szívvel bú-
csúzunk 

BARABÁS ROZÁLIÁTÓL. 
Testvére, Gyuri és családja. 

(2288-I)

Mély fájdalommal a szívünkben
veszük búcsút a szeretett, drága
édesanyától, anyóstól és nagy-
mamától, 

LUKÁCS MARGARETÁTÓL 
aki 83 éves korában elhunyt. Em-
lékét örökké őrizni fogjuk szí-
vünkben. Isten nyugtassa
békében! Temetése 2017. július
12-én, szerdán 13 órakor lesz a
marosvásárhelyi református te-
metőben. 

Lánya, Margit, veje, Attila, 
unokái: Attila és felesége, 
Annamária, valamint Zolti.

(2301-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett gyermekünk, apa, nagy-
apa, testvér, rokon, 

KÖLLŐ IMRE 
49 éves korában e hónap 9-én el-
hunyt. Temetése július 11-én 13
órakor lesz a Jeddi úti temető-
ben. Nyugodjék békében. 

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mélyen együtt érzünk Bálint
Hajnallal e nehéz percekben.
Vigasztalódást kíván a Nép-
újság szerkesztősége. (sz.-I)

Együtt érzünk kolléganőnkkel,
Bálint Hajnallal, osztozunk
élettársa, GYÖRGY LÁSZLÓ
elhunyta okozta fájdalmában.
Részvétünk a gyászoló
családnak. A Dr. Bernády
Közművelődési Alapítvány
kuratóriuma. (sz.-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Bálint Hajnalnak, osztozunk
mély fájdalmában. Borbély
László és családja. (2290-I)

Mély együttérzésünket fejezzük
ki a gyászoló családnak
GYÖRGY LÁSZLÓ ÁRPÁD
elvesztése miatt érzett
fájdalmában. A CIE MATRICON
munkaközössége. (2297-I)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
Bálint Hajnalnak és családjának
GYÖRGY LÁSZLÓ elvesztése
miatt érzett fájdalmában. A Kós
Károly Akadémia Alapítvány. (-I)

Amikor a legkedvesebb
személy, az ÉDESANYA örökre
elhagy, a nap veszít sugarának
melegéből, és a hiányt, amit
szívünkben hagy, nem pótolja
senki és semmi. Együtt érzünk
kolléganőnkkel, Sebestyén
Olgával ezekben a nehéz
percekben. A Gedeon Richter
Románia Rt. munkaközössége.
(sz.-I)
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.)
ALKALMAZUNK SZEMÉLYZETET GYORSÉTTEREMBE
(FAST-FOOD). Nagyon jó munkakörülményeket ajánlunk. Vonzó fi-
zetés + egyéb juttatás. Csak nők jelentkezését várjuk, számukra meg-
felelő állás napi 8 órás munkaprogrammal. Tapasztalatra nincs
szükség. A személyzet minden hivatalos állami ünnepen szabad. Kö-
vetelmények: komoly hozzáállás, szorgalom, csapatmunkára való al-
kalmasság, jó kommunikációs készség, ápolt külső. Az önéletrajzokat
nyújtsák be a Victor Babeş utca 19. szám alatti PORCUŞORUL POF-
TICIOS-ba. Tel. 0748-591-437. (2272-I)
MAGAS KERESETI LEHETŐSÉG baráti környezetben! Teraszos
vendéglő  Marosvásárhely főterén SZAKÁCSOT alkalmaz. Tel. 0723-
003-110. (19045)
VARRODA alkalmaz  KÉSZRUHAKÉSZÍTŐT és CÉRNAPUCOLÓ
SZEMÉLYT, MESTERT. Tel. 0742-298-872. (19054-I)
A nagyszebeni MAGASFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZATOKAT KAR-
BANTARTÓ (állami) VÁLLALAT VILLAMOSMÉRNÖKÖT és
VILLANYSZERELŐKET alkalmaz marosvásárhelyi munkapontjára.
A vizsga időpontja 2017. július 18. Infó: 0269/207-054, 0745-102-
245, www.smartsb.ro (19074)
Az ALKONY TEMETKEZÉSI KFT. a legalacsonyabb árakon biz-
tosít TELJES TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁST. Júliustól INGYE-
NES A SZÁLLÍTÁS a megye egész területén. Megköszönve
bizalmukat,  nonstop rendelkezésükre állunk. Tel. 0745-606-269,
0745-606-215. (sz.-I)
VILLANYMOTOROK TEKERCSELÉSÉT vállaljuk, akár sürgősen
is (0,2 kW-100 kW). Tel. 0740-070-532, 0726-576-832. (19077)
NŐ és FÉRFI ELADÓKAT alkalmazunk! Tapasztalat nem szükséges,
mindenki betanításban részesül. Jelentkezz önéletrajzoddal a
cv@petry.ro e-mail-címen. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
ELADÓ-SZÁMLÁZÓ MUNKATÁRSAT keresünk azonnali kezdés-
sel VÁSÁRHELYI ÜZLETÜNKBE. Érdeklődni a 0265/307-221-es
telefonszámon vagy a secretariat@deltatherm.ro e-mail-címen.
(19087)
SZERVIZTECHNIKUST alkalmazunk KAZÁNOK JAVÍTÁSÁRA.
Hosszú távú munkalehetőség, béren kívüli juttatások. Pályakezdők je-
lentkezését is várjuk – betanítjuk! Ne hagyja ki! Érdeklődni a
0265/307-221-es telefonszámon vagy a secretariat@deltatherm.ro e-
mail-címen. (19087)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSO-
GATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-696-055. (19073-I)
A FAN COURIER MAROSVÁSÁRHELY alkalmaz FUTÁROKAT
és ÁRUMOZGATÓKAT. Követelmények: felelősségérzet, komoly
hozzáállás, rugalmasság; B kategóriás hajtási jogosítvány (a futárok-
nak). Az önéletrajzokat a hr.tgmures@fancourier.ro e-mail-címre vár-
juk. Részletek a 0265/311-470-es telefonszámon, 4062-es mellék.
(60051)
Az IPM romániai bővítéséhez keresünk KOLLÉGÁT. Elvárásunk: B
kategóriás jogosítvány. Feladatok: külföldi ingatlanbefektető partne-
reink által érdekesnek talált ingatlanok felkutatása, dokumentálása, a
területen levő partnerekkel való kapcsolattartás, területi képviselői fel-
adatok ellátása. Amit kínálunk: versenyképes fizetés, változatos
munka, önálló munkavégzés. A munkavégzés helye: Maros megye.
www.investpartnersmanagement.eu/ro Önéletrajzküldés: 
investpartnersmanagement@gmail.com (19080)
Az  ORTOPROFIL KFT. versenyvizsgát  hirdet, meghatározott
időre, egy TERMÉKMENEDZSERI állás  betöltésére a cég beszert-
zési osztályán (irodai munka). Elvárások: angol-, román- és  magyar-
nyelv-tudás, felsőfokú végzettség, az MS Office felhasználói  szintű
ismerete, jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség. Az állás be-
töltésénél előnyt jelent: eladásban szerzett tapasztalat, ECDL (Euro-
pean Computer Driving Licence), egészségügyi  ismeretek. Az
érdeklődők  elküldhetik  szándéknyilatkozatukat, ajánlólevelüket  és
önéletrajzukat a 0265/210-576-os faxszámra vagy a következő e-mail-
címre: resurseumane@ortoprofil.ro,  2017. július 17-ig. (sz.-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A GREEN ÖKOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY MAROSVÁSÁRHELYI
POSZTLICEÁLIS ISKOLÁJÁBA a 2017–2018-as tanévre a
következő szakokra lehet iratkozni: 
– általános, gyógyszerész-, laboratóriumi, radiológiai, balneofizio-
kinetoterápiás és gyógytornászasszisztens,  román és magyar
tagozatra. 
Érdeklődni a 0760-663-942-es telefonszámon lehet, illetve
Marosvásárhelyen, a T.  Vladimirescu utca 122. szám alatt, a Dacia
Általános Iskola  udvarán. (59987)
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4.

A híres, jövőbe látó KLARA gyógyító és javasasszony
segíteni tud Önnek abban, hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi  a vállalkozást, elűzi a
szerencsétlenséget, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, meddőség, depresszió, egyéb betegség
esetén, sikert hoz a szerelembe. Minden problémáját
megoldja, az eseteket diszkrécióval kezeli.
Köszönetnyilvánítások: a vásárhelyi Marina köszöni
Klarának, hogy férjét kigyógyította az alkoholizmusból;
Corina Bukarestben kétévi különélés után kibékült
kedvesével; Németországban Klaus ismét feleségével él, és sikeres üzletember
lett; Ferenc Olaszországban kigyógyult a depresszióból, 7 év után megnősült;
Constantin Kolozsváron újra a családjával van; Cristian Nagyváradon
összeházasodhatott szerelmével; az amerikai George sikeres vállalkozás
tulajdonosa. 
Hívják bizalommal, Klara asszony 100% garanciát vállal munkájáért.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat 
a következő munkakörbe:

minőségügyi munkatárs / minőségellenőr

Előny:
• a műszaki rajz alapfokú ismerete, termelőközegben szerzett mi-
nőségügyi 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. 

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

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

A Siletina Impex –
Helyi Közszállítási

Vállalat Rt. 
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 má-
solatával, esetleges ajánlással  a
cég Marosvásárhely, Béga utca 2.
szám alatti titkárságán  nyújtha-
tók be hétfőtől péntekig 9–15 óra
között. 

Bővebb felvilágosítás 
a 0265/269-077-es 

telefonszámon.


