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Ötvös József elköszönt híveitől

Útravaló a gyülekezettől

Mezőségi falvak
maradtak
víz nélkül

Ha nem korlátozzuk a fogyasztást a
fővezeték mentén fekvő falvakban, a
vezeték végén lévő településekre nem
jutna elegendő víz. Azért van szükség
erre az intézkedésre, hogy ők is vízhez jussanak.

____________2.
Tizedszer
ünnepeltek
Székelybőben

A tíz évvel ezelőtt elindított falutalálkozók sorát folytatva ünnepeltek szombaton Székelybőben a település első
írásos említésének 685. évfordulóján.

____________4.
Kezdődik a 12.
Harmonia Cordis
Nemzetközi
Gitárfesztivál!

Ma este kezdetét veszi az immár tizenkettedik alkalommal megszervezett Harmonia Cordis Nemzetközi
Gitárfesztivál, Kelet-Európa legnagyobb és legnépszerűbb klasszikusgitár-szemléje.

Nagy ünnepeken látott ekkora gyülekezetet a Vártemplom, mint ahányan augusztus 6-án a padokat megtöltötték.
Nem véletlenül, hiszen a sokak által
tisztelt és szeretett Ötvös József lelkész
„kicsengetése”, kibúcsúzó istentisztelete volt a vasárnapi.

Bodolai Gyöngyi

Pókában, a Székely Mezőség peremén született, a Bolyai Farkas középiskolában érettségizett, majd a kolozsvári Protestáns Teológiai
Intézetben pappá szentelt református lelkész 15
évi vártemplomi szolgálat után tekintett vissza
szószéki tevékenységének lényegére. Munkásságát vidéki lelkészként a vegyes lakosságú,
fogyó magyar gyülekezetű Görgényszentimrén
kezdte, a nagyváros szomszédságában levő Jed-

Fotó: Bodolai Gyöngyi

den és a hozzá tartozó falvakban folytatta, majd
Marosvásárhely legígéretesebben gyarapodó
városrészében, a VIII. cserealji gyülekezetben
szolgált. Pályája ígéretesen alakult, hiszen nyolc
éven át a Marosi Egyházmegye esperesének választották, majd az Erdélyi Református Egyházkerület missziói előadójaként alkalma volt
megismerni nemcsak esperesi körzete, hanem
(Folytatás az 5. oldalon)

____________5.
Dinamikusan
fejlődő község

Marosszentkirály rohamos fejlődésnek
indult az utóbbi években, lakossága
hamarosan eléri a tízezer főt, zajlik az
építkezés, a cégek pedig a vállalkozásbarát környezet miatt sorra telepednek meg itt.

____________6.

„Megbékélés”

Mózes Edith
Már-már azt hittük, ki kell hívni a tűzoltókat, annyira felhevült az
egyik kereskedelmi televízió megmondóembere a hét végén. És nem a
negyvenfokos hőség volt a túlfűtöttség oka. Őt és beszélgetőpartnereit
azért kerülgette gutaütés, mert az RMDSZ elnöke kijelentette, a magyarok számára nem jelent ünnepet december elseje, és nem tudnak
velük örülni a jövőre tervezett nagy centenáriumnak.
Ez a nyilatkozat verte ki a biztosítékot azokban, akik „szeretik a
hazájukat”, és, ha rajtuk állt volna, az emberiségből is kiátkozták
volna a magyar politikust.
A leghevesebb fő megmondó egyenesen azt ígérte, hogy egy lábas
gulyást borít a fejére, mások pedig a román állampolgárságát akarták
megvonni.
A műsorok ilyen és hasonló stílusban folytak, főleg az egyik hírtelevízióban, a beszélgetők hazafias érzelmeinek, műveltségi fokának,
vérmérsékletének, diplomáciai érzékének vagy „nemes” felháborodásának függvényében. De voltak, akik egyszerűen csak a szokásos formájukat hozták, és mivel amúgy nem sokat értenek az újságíráshoz,
kihasználták az alkalmat, hogy nagyokat mondhatnak. Az írott sajtó
is produkált egy-két hasonló tollforgatót: egyikük egy központi lap vezércikkében (!!!) azt írta, hogy hányingere van az RMDSZ elnökétől.
Mindezt bizonyára a „megbékélés” jegyében (ez a szó is elhangzott
néhányszor).
Mindenesetre megnyilvánulásaikban nevetségesek, üzeneteikben
szinte félelmetesek voltak. Hiszen másfél év van a nagy centenáriumig.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 9 perckor,
lenyugszik
20 óra 44 perckor.
Az év 220. napja,
hátravan 145 nap.

Ma LÁSZLÓ,
holnap EMŐD napja.
EMŐD: régi magyar személynévből alakult előbb női keresztnévvé, majd férfiak kezdték
viselni. Jelentése: anyácska.

IDŐJÁRÁS

Felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max. 310C
min. 170C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2017. augusztus 7.

1 EUR

4,5657

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

3,8702
1,5004

156,4304

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Útlevéligénylés és -kibocsátás
a szabadnapokon is

A Maros megyei lakosság-nyilvántartó és útlevélkibocsátó
közszolgálat (SCEEPS) közleménye szerint a Mária-ünnep
alkalmából elrendelt hivatalos munkaszüneti napokon, augusztus 14-én, hétfőn és 15-én, kedden is fogadják reggel
8.30 és 16.30 óra között az útlevéligényléseket és ki is bocsátanak útleveleket. A hatóság illetékesei arra kérik az
érintetteket, hogy az útlevélilletéket a munkaszüneti napok
előtt, tehát még ezen a héten fizessék ki. A megyei lakosság-nyilvántartó és útlevél-kibocsátó közszolgálat vezetősége a nyári időszakban megnövekedett számú
igénylésekre való tekintettel hozta ezt az intézkedést.

Kerekerdő Szászrégenben

Jövő héten, augusztus 14–20. között zajlik Szászrégenben
a hatodik alkalommal megszervezett Kerekerdő kulturális
rendezvénysorozat, melynek részeként európai filmek vetítésére, művészeti rezidensprogramra, dzsesszkoncertre
és művészeti gyermekfoglalkozásokra is sor kerül. Kortárs
képzőművészek helyspecifikus projekteket valósítanak
meg, az idei meghívottak: Nicu Ilfoveanu, Mihai Zgondoiu,
Mihnea Grigore, a Franciaországból érkező Stefania Becheanu, az Írországból jövő Váncsa Domokos és Andreea
David régeni származású alkotó, a művészekhez UngváriZrínyi Kata marosvásárhelyi műkritikus csatlakozik. A programot az Ana Maria Galea & Friends péntek este 8 órakor
kezdődő koncertje, illetve a délelőtt 10 órakor kezdődő művészeti témájú gyermekfoglalkozások gazdagítják. A vetítések hétköznapokon este 9 órakor, szombaton délután 6
órakor kezdődnek. Hétfőtől péntekig a Marion Hotel amfiteátrumában, szombaton a George Enescu ifjúsági házban
zajlanak a programok. A belépés díjtalan. Szervező: a
K’Arte egyesület, a projektet a Nemzeti Kulturális Minisztérium támogatja. Intézményi támogatók: Maros Megyei Tanács, Szászrégen Polgármesteri Hivatala és Helyi Tanácsa.

Válogató

A marosvásárhelyi ASA Futballklub tehetségválogatót tart
a 2007-ben született gyermekeknek szeptember elsejéig
hetente kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 9 órától
a Víkendtelepen levő 1-es műfüves pályán. Sportfelszerelés szükséges. Érdeklődni Ştian Dorin edzőnél lehet a
0745-754-750-es telefonszámon.

Huszonéves fulladt a Marosba

Egy 23 éves fiatalember fulladt bele a Marosba Nagyernyénél. Azt követően, hogy az illető eltűnését bejelentették,
a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szakemberei, illetve a Salvamont hegyimentő-szolgálat két búvárja tegnap
egy órán keresztül kereste a folyóvízben, mielőtt megtalálta – nyilatkozta a megyei felügyelőség szóvivője.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

A kánikulai napokon átlagban húsz százalékkal nőtt az ivóvízfogyasztás

Mezőségi falvak maradtak víz nélkül

Közel harminc mezőségi település lakóit értesítette az elmúlt
hét második felében az Aquaserv ivóvíz-szolgáltató vállalat,
hogy a kánikulában megnövekedett vízfogyasztás miatt korlátozniuk kell a vízszolgáltatást,
és augusztus 4-9. között a szóban forgó településeken felváltva elzárják a vízcsapokat.
Végül csak pénteken maradtak
ivóvíz nélkül egyes vidéki háztartások.

Menyhárt Borbála

A lapunkhoz is eljuttatott közlemény szerint a korlátozás közel harminc mezőségi település lakóit érinti,
augusztus 4-én, pénteken és 7-én, hétfőn a Mezőcsávás községhez tartozó
falvakban, Mezősámsond községben,
Mezőmadarason, Mezőrücsön, Mezőpagocsán, Mezőkirályfalván és Örményesen, szombaton és kedden
Mezőcsávás községben, vasárnap és
szerdán pedig Nagysármáson és a
hozzá tartozó településeken, Mező-

szentpéteren, Mezőpagocsán valamint
a Mezőbándhoz tartozó Szánáságyon
tervezték, hogy elzárják a vizet. Végül
a vízelzárásra csak múlt pénteken került sor az aznapra beütemezett településeken, szombaton, vasárnap és
hétfőn helyenként kisebb-nagyobb
nyomásproblémák adódtak ugyan, de
nem szakították meg a szolgáltatást –
nyilatkozta lapunknak Takács Elek, az
Aquaserv gazdasági igazgatója.
A szakember pénteken érdeklődésünkre elmondta, az elmúlt héten a
nagy hőségben jelentősen megnövekedett a vízfogyasztás, ezért döntöttek az
intézkedés mellett.
Mint mondta, a Marosvásárhely–
Mezőség ivóvízrendszer felújítás alatt
áll, emiatt a város közelében lévő víztároló le van kapcsolva a rendszerről,
és ilyen körülmények között nem tudják fedezni a megnövekedett fogyasztást.
Az igazgató rámutatott, ha üzemelne a szóban forgó víztároló, fennakadás nélkül eleget tudnának tenni a
megnövekedett szükségletnek is. Csapadékmentes időszakban, amikor tom-

Viharkárok Maros megyében

bol a kánikula, a vidéken élők jóval
többet öntöznek, és bár a háztartások
nagy részében van kút, esetenként a
csapvizet használják erre a célra is. A
szakember szerint a Mezőségen mintegy ötezer háztartásnak szolgáltat az
Aquaserv, és az elmúlt héten a nagy
hőségben az átlaghoz képest közel
húsz százalékkal nőtt meg a vízfogyasztás.
– Ha nem korlátozzuk a fogyasztást
a fővezeték mentén fekvő falvakban, a
vezeték végén lévő településekre nem
jutna elegendő víz. Azért van szükség
erre az intézkedésre, hogy ők is vízhez
jussanak – magyarázta.
Tegnap újbóli megkeresésünkre a
gazdasági igazgató azt nyilatkozta,
hogy az ivóvíz-szolgáltatást végül csak
pénteken függesztették fel az arra a
napra beütemezett településeken, a hét
végén és hétfőn folyt a víz a csapokból. A vasárnapi eső után remélhetőleg
csökken a fogyasztás, ugyanis ennek
alapján dől el, hogy szükség lesz-e a
környéken további korlátozásokra
vagy sem.

Repülő cserepek, kidőlt fák

A napokig tartó fullasztó hőség után vasárnap
délután megérkezett térségünkbe az enyhülést
adó eső. Az erős széllel kísért vihar azonban kisebb-nagyobb károkat is okozott a megyében. A
jelentősebb történésekről Cristian Petrica Virag, a
megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szóvivője tájékoztatott.

Dicsőszentmártonban egy épület tetőzetét 50 négyzetméteren rongálta meg a vihar. A megyeszékhelyi Március
8. utcában fa dőlt egy házra, szintén Marosvásárhelyen, a
Nyár utcában a villamos vezetékeket rongálta meg egy kidöntött fa. Ez utóbbi esetben az áramszolgáltató is kiszállt
a helyszínre, és orvosolta a helyzetet. A Bátoshoz tartozó

Mutass jó példát!

Dedrádon 29 ház tetőzetében tett kárt a szél. A szóban forgó
épületekről cserepeket repített le, egy istállót pedig teljesen
kifedett. Szovátán egy panzió alagsorába folyt be az eső, a
víz kiszivattyúzására a tűzoltókat riasztották – tudtuk meg
a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szóvivőjétől. A
Mediafax hírügynökség szerint három Maros megyei település több mint hatszáz lakosa maradt villanyáram nélkül
a vasárnap esti vihar nyomán.
Dicsőszentmártonban 420 fogyasztó maradt áram nélkül,
Oroszidecsen több mint kétszáz, Szovátán pedig két háztartásban állt le a szolgáltatás.
Nagyernye községben fa zuhant egy háztetőre, valamint
a villanyvezetékre.

Lezárult a negyedik, Maros megyei jelölési ciklus

Július utolsó két hetében Maros megyéből lehetett jelölni a Nőileg magazin áprilisban elindult
programjába. A Maros megyeiek összesen 28 érvényes jelölést adtak le, ezen jelöltek közül kerül
ki majd Maros megye példaképe, valamint a második és a harmadik helyezett is. A győztessel az
októberi lapszámba készül címlapinterjú.

Összesen 31 jelölés érkezett a Mutass jó példát! programra, közülük három érvénytelen volt, így 28 személy maradt versenyben. A jelölők Marosvásárhelyről,
Nyárádszeredából, Marosszentgyörgyről, Marosludasról,
Marosszentkirályról, Backamadarasról, Sepsiszentgyörgyről, Székelyudvarhelyről és Sóváradról javasoltak személyeket a Nőileg programjába. A jelöltek között, foglalkozás

RENDEZVÉNYEK

Római fesztivál Mikházán

Augusztus 12-én, szombaton délelőtt 11 órától zajlik az
idei római fesztivál rendezvénysorozata a mikházi Csűrszínházban. Szervezők: Maros Megyei Múzeum, Mikházi Csűrszínház Egyesület. A részletes program
augusztus 7-i, hétfői lapszámunkban olvasható.

Castellum-találkozó

A hét végén, augusztus 12-én, szombaton és 13-án, vasárnap tartja Gernyeszegen az erdélyi magyar történelmi családok egyesülete a Castellum Alapítvány
hagyományos évi találkozóját. A református templomban kezdődő eseményen a Szózat elhangzása után köszöntőbeszédet mond a helyi lelkipásztor, a
polgármester és a Castellum elnöke. Majd két előadás
következik: dr. Margittai Gábor budapesti irodalomtörténész, történeti oknyomozó riporter az I. világháború

szerint, találunk idősgondozót, pedagógust, gyógyszerészt,
pszichológust, óvónőt, szobrászt, lelkészt, orvost, ügyvédet, művelődésszervezőt, üzletvezetőt, edzőt, szakácsot és
terapeutát. A jelöltek Marosvásárhelyről, Koronkáról, Nyárádszeredából, Mezőpanitból, Jobbágyfalváról, Szászrégenből,
Mezőbergenyéből,
Marosszentkirályról,
Marosszentgyörgyről és Balavásárról vannak. A jelöltek jó
tulajdonságai között említették a vendégszeretetet, az önzetlenséget, a hivatástudatot, a lelkesedést, a hatékonyságot
és a becsületességet.
A zsűri elkezdte a jelölések elbírálását, a győztesek nevét
szeptember közepén közöljük.
A Mutass jó példát! program augusztus 14-27. között
Kolozs megyéből várja a jelöléseket.

utáni osztrák–magyar hadifoglyok balkáni haláltáborairól értekezik; Ötvös József református lelkipásztor, a
marosvásárhelyi Vártemplom nyugalmazott lelkésze az
egyház és az erdélyi arisztokrácia/földbirtokosság kapcsolatáról beszél. Az előadások után a Castellum elnöke, gr. Haller Béla tanár átadja a Torma Miklós-díjat
az arra érdemes Castellum-tagnak (néhai Torma Miklós
az alapítvány alelnöke volt). 12-én délután SzathmáryKirály Ádám fotóművész kiállítását Török Gáspár marosvásárhelyi pályatárs nyitja meg. 13-án a tagság
autóbuszos kiránduláson megtekinti Mezőzáh, Aranyosgerend, Torda, Ajtony és Várfalva műemlék épületeit.

Nyáresti orgonahangversenyek –
zárókoncert

A Nyáresti orgonahangversenyek soron következő,
utolsó koncertjét augusztus 17-én, jövő hét csütörtökén
este 7 órakor tartják a Kultúrpalota nagytermében. Molnár Tünde Rieger Ottó hangszerén játszik. A belépés
ingyenes.
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Veszélyes a székelység nemzetiségként történő elismerését
célzó kezdeményezés

„A székelyek magyarok”

Kiemelte: a kezdeményezés ellentétes a történelmi valóMagyarország nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettese szerint káros és veszélyes az a sággal és a magyar nemzeti érdekekkel egyaránt.
kezdeményezés, ami a székelységet a magyar nemA Nemzeti Választási Bizottság július 25-én hitelesítette a
zettől különböző nemzetiségként akarja meghatá- székelyek Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására
rozni. Semjén Zsolt az MTI-nek nyilatkozva hétfőn irányuló választópolgári kezdeményezést.
kijelentette: a székelyek magyarok.
A határozat jogerőre emelkedése után a kezdeményezőknek

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a kezdeményezéssel
összefüggésben kiemelte: a leghatározottabban ellenzi, ez egy
káros és veszélyes lépés. A székelyek magyarok, s ilyen alapon a palócoktól kezdve más magyar nemzetrészekkel is meg
lehetne osztani a magyarságot.
Hozzátette: a kezdeményezés jó szándékú, de teljes hozzá
nem értés alapján történt, vagy sokkal rosszabb, hiszen a
román politikának mindig is célja volt annak elérése, hogy
sem a csángók, sem a székelyek nem magyarok.

120 nap alatt ezer támogató aláírást kell összegyűjteniük.
Ezek hitelességét a Nemzeti Választási Iroda ellenőrzi, és
amennyiben megvan a szükséges számú aláírás, az NVB kikéri a népcsoporttá nyilvánításról a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) véleményét.
Ezt követően az NVB az MTA véleményével és az összegyűlt aláírások számával felterjeszti a kérelmet az Országgyűléshez, amely dönt a honos népcsoporttá nyilvánításról. (MTI)

Megszüntetné a kormány a rendőrök 47 éves koruk
előtti nyugdíjba vonulásának lehetőségét, és meggátolná azt is, hogy a korkedvezménnyel nyugállományba vonultakat visszafoglalkoztassák az állami
szektorban – írta hétfői számában a România Liberă
napilap az illetékes tárcavezetők nyilatkozatait ismertetve.

kaphatsz egyszerre nyugdíjat és fizetést is az államtól. Nyugdíjba vonultál, viszontlátásra! Esetleg mehetsz a magánszférába. Biztos, hogy erről is kidolgozunk egy döntést” –
jelentette ki a tárcavezető.
Az ellenzéki lap szerint a szociáldemokrata Ponta-kormánynak a fegyveres szervek különleges nyugellátásáról két
éve hozott törvénymódosítása több mint húszezer jól képzett,
ereje teljében lévő katona, rendőr és hírszerző idő előtti nyugdíjba vonulását eredményezte, súlyos káderhiányt okozva a
nemzetbiztonsági rendszerben. A România Liberă szerint
Ponta azoktól a tábornokoktól akart ily módon megszabadulni, akiket politikai ellenfele, a jobboldali Traian Băsescu
államfő juttatott fontos tisztségekbe, csak azzal nem számolt,
hogy a katonanyugdíjak folyamatosan növekedni fognak és
veszélybe sodorják a költségvetési egyensúlyt.
Pénteken a Mihai Tudose vezette szociálliberális kormány
a különleges nyugdíjak korlátozásáról döntött. A katonák,
rendőrök, hírszerzők, törvényhozók, pilóták, diplomaták
nyugdíja ezentúl nem lehet magasabb, mint addigi fizetésük,
a járandóságot pedig utólag már csak az infláció mértékében
növelik, nem pedig az illető ágazatot érintő minden béremelés
alkalmával. (MTI)

Tovább szigorítaná a kormány a fegyveres erők
alkalmazottainak nyugdíjazási feltételeit

Carmen Dan belügyminiszter szerint jelenleg azok a rendőrök, akiknek megszűnik a munkaköre, vagy akinek átszervezik az alegységét, bármilyen más munkakört elutasíthatnak
és nyugdíjba vonulhatnak már 47 éves koruk előtt is, ha
egyébként teljesítik a nyugdíjazás feltételeit. A tárcavezető
szerint több mint 12 ezer rendőr ment tavaly korkedvezménynyel nyugdíjba, mivel a nyugdíjuk az addigi bérüket is meghaladta, és semmi sem akadályozta őket abban, hogy a
nyugellátásuk mellett újabb állást vállaljanak.
A belügyminiszter szerint a kormány ősszel módosítani
fogja a rendőrök jogállásáról szóló törvényt.
A România Liberă című lap Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi miniszter nyilatkozatát is idézi, aki egy hétvégi tévéinterjújában a korkedvezményes nyugdíjasok állami
visszafoglalkoztatását bírálta. „Ennek véget kell vetni: nem

Nő a kilépési tárgyalások menetével elégedetlen
britek aránya

Egyre nő az Egyesült Királyság európai uniós tagságának megszűnéséről szóló tárgyalások menetével
elégedetlen brit szavazók aránya. Az ORB International hétfőn ismertetett közvélemény-kutatása
szerint 61 százalékuk elégedetlen Theresa May konzervatív kormányának tárgyalási stratégiájával.

Júliusban 56, júniusban 46 százalék volt ez az arány. A piackutató cég szerint úgy tűnik, a konzervatívok gyenge szereplése a júniusi előrehozott választásokon és kormányképes
alsóházi többségük elvesztése egyre nagyobb aggodalmat kelt
a brit szavazók körében a kilépési tárgyalásokkal kapcsolatban. A válaszadók mindössze 35 százaléka véli úgy, hogy Theresa May miniszterelnök képes lesz Nagy-Britannia számára
kedvező megállapodást elérni az Európai Unióval. A megkérdezettek 44 százaléka vall ezzel ellentétes nézeteket, 21 százalék nem tudta megítélni. Arra a kérdésre, hogy az Egyesült
Királyságnak jobb lesz-e a Brexit után, 40 százalék válaszolt
igennel, 37 százalék nemmel.
A brit kormánynak kevesebb mint két éve maradt megállapodásra jutni az Európai Unióval a kilépés feltételeiről és az

együttműködés jövőbeni formáinak kialakításáról. A szigetország tagsága a jelenlegi menetrend szerint 2019 márciusában szűnik meg.
A tárgyalási stratégiát egyre nagyobb bizonytalanság övezi
a szigetországban. A kormányfőt korábban a „kemény Brexit”
híveként tartották számon, aki azt szorgalmazta, hogy az
Egyesült Királyság az Európai Unióból való kilépéssel távozzon az EU egységes belső piacáról és a vámunióból is. Az előrehozott választások után azonban egyre valószínűtlenebbnek
tűnik, hogy Theresa May maradéktalanul érvényesíteni tudja
a „hard Brexit” stratégiáját, amellyel egyébiránt a kormánytagok közül sem ért egyet mindenki.
Ráadásul a konzervatívokat kormányképes többséghez segítő legnagyobb észak-írországi protestáns erő, a Demokratikus Unionista Párt (DUP) sem híve a „kemény Brexitnek”,
mert el akarja kerülni, hogy Észak-Írország és Írország között
visszaállítsák az évtizedekkel ezelőtt megszüntetett határellenőrzést. Az ORB kétezer ember megkérdezésével, augusztus 2-án és 3-án végezte a felmérést, amelynek hibahatára 2,2
százalék. (MTI)

Idén is lesz Galiba gyermekfesztivál Debrecenben

A virágkarnevál „kistestvéreként” idén is megrendezik a Galiba gyermekfesztivált Debrecenben – közölték a szervezők a nagyerdei állatkertben hétfőn
tartott beharangozó sajtótájékoztatón.

Széles Diána, Debrecen alpolgármestere felidézte: 2012ben született az ötlet, hogy helyi óvodások, iskolások, tánccsoportok és civil szervezetek gyermekcsoportjai maguk
készítette kiskocsival vonulva kóstolhassanak bele a karneváli
felvonulásba.
Az alpolgármester kiemelte, hogy a Galiba programjaiba
évről évre gyerekek ezrei kapcsolódnak be. Idén az augusztus
12-től 20-ig tartó fesztiválon mintegy száz program várja majd
az érdeklődőket, főként a nagyerdei Békás-tó melletti Lurkóligetben.
Az idei Galiba újdonsága lesz a Lúdas Matyi-hasonmásverseny – tette hozzá Széles Diána, megemlítve, hogy a fesztivál
neve is Fazekas Mihály Lúdas Matyijára, pontosabban Matyi
libájára, Galibára emlékeztet.
A Galiba gyermekfesztivál 6. évében megérett az idő arra,
hogy Galiba liba mellett gazdáját, Lúdas Matyit még nagyobb
figyelem illesse meg, ezért hasonmását három kategóriában
keresik a fesztiválon: a Lurkó versenyre „pelyhedző bajusz
nélküli kislegényeket”, a Suhanc bajnokságra „pelyhedző baj-

szú nagylegényeket”, míg a Szenior hasonmás versenyre „a
bajszos korosztályból” várnak jelentkezőket, utóbbiak Lúdas
Matyi elképzelt jövőbeli alakját formálják majd meg – mondta
a részletekről Bódor Edit, a gyermekfesztivál és a virágkarnevál főszervezője.
Hozzátette: az idei, augusztus 18-ai Galiba-felvonuláson
több mint hatvan, gyerekek készítette, virágokkal díszített kiskocsi vonul majd fel, és a három legjobbnak ítélt Galiba-kiskocsi részt vesz az augusztus 20-ai virágkarneváli
felvonuláson is.
Oláh Viktor, a hajdú-bihari család-esélyteremtési és önkéntes ház irodavezetője elmondta: idén is megrendezik a nagysikerű babakocsis felvonulást, ezzel a legkisebbeket is
bevonják a fesztiválba. Várhatóan 30-35 virágokkal díszített
babakocsival vonulnak majd fel a szülők ebben a programban
– tette hozzá.
Nagy Gergely Sándor, a sajtótájékoztatónak és több Galibaprogramnak is otthont adó nagyerdei állatkert és vidámpark
igazgatója bejelentette: elkészült a kert legújabb attrakciója,
a szafari kisvonat, amelyen Afrika állatvilágát megidéző mesebeli figurákkal – oroszlánnal, zsiráffal, zebrával – utazhatnak együtt az érdeklődők az állatkerti dísztó körül megújított
tér fenyves környezetében. (MTI)

Ország – világ
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Megvonnák Kelemen Hunor
román állampolgárságát

Kelemen Hunor román állampolgárságának a megvonását kezdeményezi egy múlt heti nyilatkozata
miatt a Románia Modernizálásáért Nemzeti Koalíció
(CNMR). A román akadémiai, üzleti szférát, szakszervezeteket és szakmai szervezeteket tömörítő társaság uszító jellegűnek találta az RMDSZ elnökének a
Nagy-Románia megalakulása jövő évi centenáriumára vonatkozó nézeteit. Kelemen Hunor a Szabadság kolozsvári napilapban pénteken közölt interjúban
kijelentette: „a románságnak pedig el kell fogadnia,
hogy mi (az erdélyi magyarság) nem fogjuk tudni és
nem is akarjuk ünnepelni 1918-at”. (MTI)

Rendkívüli ülést tart a parlament

Rendkívüli ülésre hívták össze mára a képviselőházat és a szenátust, jelentette be hétfőn a szenátus elnöke, Călin Popescu Tăriceanu. A kormány múlt
héten több sürgősségi rendeletet is elfogadott, az alkotmány értelmében pedig öt napon belül rendkívüli
ülést kell összehívniuk – tette hozzá. A plenáris ülés
15 órakor veszi kezdetét.

Felmondott koalíciós szerződés

Felmondta a tavaly szeptemberben kötött koalíciós
szerződést a kormányzó szövetségben részt vevő
második legerősebb szlovák tömörülés, a Szlovák
Nemzeti Párt (SNS) elnöke hétfőn – jelentette TASR
szlovák közszolgálati hírügynökség. Andrej Danko,
az SNS elnöke, aki a pozsonyi törvényhozás házelnöke is egyben, döntését azzal indokolta, hogy elkerülhetetlenné vált a koalíción belüli kapcsolatok
újratárgyalása, és újra kell fogalmazni a kormány prioritásait, amire szerinte a koalíciós pártok egymással
szembeni bizalmának megújítása miatt van szükség.
(MTI)

Elérték a Khan Tengri csúcsot

Hargita és Kovászna megyéből négy hegymászó indult el Közép-Ázsiába, a Tien-san hegységbe múlt
héten. Közülük ketten, Csenteri Levente és Tulit
Zsombor hétfőn elérték a 7010 méter magas Khan
Tengri csúcsot – adta hírül az Agerpres. Az expedíció
július 20-án kezdődött, a négy hegymászó, Csenteri
Levente, Szabó Attila, Tóásó István és Tulit Zsombor
a Chapayev (6100 m) és a Khan Tengri (7010 m)
csúcs elérését tűzte ki célul. Az augusztus 14-én
véget érő expedíció előtt Tulit Zsombor azt nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek, hogy ez a mászás is a Székelyek a magasban projekt részét
képezi, melynek során a hét kontinens legmagasabb
csúcsait szeretnék elérni.

Interjú nyomán betölthető
iskolaigazgatói állások

A megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógusok
egy interjút követően foglalhatják el a szabadon maradt iskolaigazgatói és igazgatóhelyettesi tisztségeket, ha ezt augusztus 17-ig írásban kérik a
tanfelügyelőségeken. Az interjúra augusztus 21-én
és 22-én kerül sor. Az interjú legtöbb 20 perces, és a
lehetséges 30-ból legalább 21 pontot kell elérni. A
tanfelügyelőségek augusztus 18-án teszik közzé a jelentkezők listáját. (Agerpres)

„Megbékélés”

(Folytatás az 1. oldalról)
Ha addig folyamatosan ilyen hangnemben folyik a hangulatkeltés, kemény másfél esztendőre számíthatunk. A
felhevült hazafiakat nem érdekelte sem az, hogy a lakosság több mint nyolcvan százaléka a létminimum határán tengődik, sem az, hogy az utóbbi napok
elviselhetetlen hősége emberéleteket követelt, az sem,
hogy azokat, akiknek a mindennapi betevő falat megszerzése emészti fel minden erejét, a legkevésbé sem érdekli, hogy mit mond az RMDSZ elnöke. Ahogyan az
sem háborította fel őket, hogy egyesek, fügét mutatva a
világnak, 40-50 évesen akkora havi nyugdíjat zsebelnek
be, amilyent a négyévenként ígéretekkel szédített „utca
embere” álmában sem tud elképzelni, amint az sem,
hogy a politikai instabilitás, a konfliktusról konfliktusra
bukdácsoló politikai vezetés kampányban beígért Kánaánja még sokáig várat magára.
Talán nem ártana néha arra is koncentrálniuk, hogy
a nagy egyesüléskor mit ígértek az akkori politikai vezetők. Határozatba foglalták például azt, hogy az egyesülés nyomán létrejövő új román állam az együtt élő
népeknek teljes nemzeti szabadságot biztosít, lehetővé
teszi, hogy oktatásukat, közigazgatásukat és bíráskodásukat anyanyelvükön maguk gyakorolják saját képviselőik által, és számarányuknak megfelelően az ország
törvényhozásában és kormányzatában is helyet kapjanak. Ha ezekért is hasonló vehemenciával lépnének fel
– gondoljunk csak a vásárhelyi katolikus iskolára vagy
a Mikó Imre kollégium esetére –, akkor talán a közös
ünneplés gondolata is elfogadható lehetne.
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Madarasiak 12. találkozója

Az új lakótársulási törvénytervezet előírásai

Az összetartozás ereje

Ügyvezetők szakképesítése

A hét végén tikkasztó kánikula telepedett a Székely Mezőségre is, de
a vörös
hőségriadó ellenére olajozottan zajlottak az események a
Madarasok 12. találkozóján.
Az idei rendezvényen a házigazdák négy Madaras nevet
viselő település küldöttségét
látták vendégül: Kunmadarast és Bácsmadarast Magyarországról
valamint
Csíkmadarast és Backamadarast szűkebb pátriánkból.

példaértékű közösségek előtt. Azt
kívánom, hogy évtizedek múltán is
találkozzon az öt Maradas, s egyetértésben és szeretetben tudjanak
fejlesztésekről beszélgetni, találkozni, mulatni, személyes kapcsolatokat építeni – fogalmazott az
elnöki tanácsos.
Ezt követően a helyi óvodások
Kovács Noémi óvónő irányításával
népi gyermekjátékokat mutattak be
a szülők, nagyszülők és vendégek
örömére.
Örömünnep
A madarasi küldöttségek a református templomba vonultak, ahol
ünnepi istentiszteleten vettek részt.
Szabó Andor mezőmadarasi és
Koncz László backamadarasi lelkészek szolgáltak. Előbbi hangsúlyozta, hogy a madarasiak
találkozója örömünnep, hiszen
ismét együtt lehetnek, a közösségek éreztetik mindazt a jót, áldást,
amelyben a legutóbbi találkozó óta
részesültek. Jó együtt lenni, Isten
közelségét, segítségét érezni. Az
igehirdető lelkész a szőlőmunkásokról szóló példázatot tolmácsolta
a hallgatóságnak, aminek annál is
inkább nagy volt a súlya, mert a
küldöttségből többen is, köztük
backamadarasiak, a Backa hegyén
nagy gonddal művelik szőlősüket.
Nóta, néptánc és utcabál
Istentisztelet után a művelődési
házban megnyitották Czirjék Lajos
és Kusztura Sándor közös kiállítását, majd a népzenéé és a néptáncé
volt a főszerep, helyiek és meghí-

Fotó: Mezey Sarolta

vottak léptek fel. A központi parkban a program szerint a marosszentkirályi Vadrózsa, a mezőbergenyei Kincsásó, a vajdaszentiványi Takáts Mihály néptánccsoport szerepelt. Nagy elismerés illeti
a táncosokat, hiszen nemhogy népviseletben, hanem egy vékony
blúzban vagy ingben árnyékban
ülve is elviselhetetlen volt a hőség.
Délután következtek a jó hangulatú koncertek: a Bea-show, a
Kéknefelejcs nótatársulat énekesei,
a Cherry Band, majd a Vecker
együttes lépett fel. Az estet utcabál
zárta.
A program fontos része volt az a
kerekasztal-beszélgetés, melyen a
testvértelepülések polgármesterei,
önkormányzati tagok, civil szervezetek vezetői vettek részt. Ennek
célja a pályázati lehetőségek kiaknázása volt a települések fejlesztése érdekében. Jó hír, főként a
szénáságyiak számára, hogy a község egy nagy pályázatot nyert,
amely révén bővítik a vízhálózatot
és kiépítik a csatornahálózatot. Az
is jó hír, hogy a községben befejezik az utak aszfaltozását, aminek
átadására rövidesen sor kerül.
A találkozó vasárnap istentisztelettel és jó hangulatú közös ebéddel ért véget. A rendezvény a
szervezők, a polgármester fáradságos munkáját, az önkéntes falubeliek
segítőkészségét
és
a
mezőmadarasiak vendégszeretetét
dicséri.

Mint az Atlantiszt kereső vándormadarak

Tizedszer ünnepeltek Székelybőben

A tíz évvel ezelőtt elindított
falutalálkozók sorát folytatva
ünnepeltek szombaton Székelybőben a település első
írásos említésének 685. évfordulóján. Annak ellenére,
hogy a száz lelket sem éri el a
falu lakossága, a szervezők
hisznek abban, hogy évszázadok múlva is lesznek itt emlékezők,
és
lesz
mire
emlékezniük.

Gligor Róbert László

Tizedszer gyűltek falutalálkozóra
a Nyárádszeredához tartozó, félreeső, elöregedett Székelybőben a hét
végén. Szombaton délelőtt zsúfolásig telt a kis református templom,
ahol Gáspár István, a székelytompai református missziói anyaegyház
lelkésze az isteni szeretetről beszélt:
életünkből gyakran elfogy a jóság,
a hűség, a bizalom. Isten jósága viszont utoléri az embert, átváltoztatja
a lényét, mert ez a szeretet nem a
hibát keresi, nem rója fel a múltat,
hanem a jóra vezet.

Dolgozni és emlékezni
A falu magára ébredését egy újságcikknek köszönhetik a bőiek –
tudtuk meg Szente Kinga egyesületi
elnöktől, ugyanis ennek nyomán
kezdtek el szerveződni az elszármazottak és itthon maradottak, és
kezdtek közösen dolgozni a magára
maradt falu érdekében. Az elmúlt
tíz évben turulmaradaras emlékművet emeltek a falu világháborús
hősei emlékére, felújították a kultúrotthont, abban tájszobát és
könyvtárat hoztak létre, „kikilincselték” a faluba vezető út javítását,
székely kaput állítottak a református templomnál, elkészült a falu címeres zászlója, a gyerekeket
karácsonyi és iskolakezdő csoma-

gokkal ajándékozták meg, minden
évben a Só útja program keretében
városi gyerekeket fogadnak, tíz éve
farsangi bálokat szerveznek, és
nemcsak falumonográfiát adtak ki,
hanem a kultúrotthon történetét is,
most pedig Jánosi Sándor verseit
kötetbe gyűjtve adták át az utókornak – sorolta a fontosabb megvalósításokat Szente Kinga. Tíz évvel
ezelőtt a falu 96 lakost számlált, ma
ez a szám 86, de élnek itt fiatalok,
gyermekek is, így az egyesület vezetői remélik, hogy akad jó példát
mutató, a közösséget összetartó, irányító vezető is, és évszázadok
múlva is élnek majd ebben a faluban, lesz aki emlékezzen, és lesz
amire emlékezni.

Szer Pálosy Piroska

Mezey Sarolta

Felvonulás teljes díszben
A vendégek egy része már pénteken megérkezett, akiket a szokáshoz híven vendégszerető helyi
családok fogadtak. Szombat délelőtt – amikor mi is részt vettünk
a találkozón – a falut népviseletbe
öltözött csoportok színesítették,
valamennyien a legmegfelelőbb
helyszínre, a Pataky-Ágotha Általános Iskola árnyas udvarára igyekeztek, ahol Dávid Gyula
polgármester hivatalosan is megnyitotta a rendezvényt, köszöntötte
a vendégeket, minden madarasit, a
tényői meghívottakat s természetesen a helybélieket.
Kozma Mónika, a Maros Megyei Tanács elnökének tanácsosa a
megyei önkormányzat nevében üdvözölte az egybegyűlteket.
– Jó körülnézni, látni a Madarasok küldöttségét. Gratulálok,
hogy tizenkét éve ápolják ezt a hagyományt, és évről évre találkoznak. Egyedi ez a rendezvény,
hiszen megyeszerte kevés az olyan
találkozó, ahol ennyi település
küldöttsége sereglik össze, erősítve
az együvé tartozást. Egyedi a rendezvény továbbá azért is, mert
megszakítás nélkül szervezik a találkozókat.
Nem először vagyok itt Mezőmadarason, hiszen részese kívánok
lenni az itteni történéseknek. Biztosan vannak olyanok, akiknek ez
a falu a világ végének tűnik, de a
hazaiaknak a világ közepe. A madarasiak büszkék lehetnek, hogy
ilyen összetartóan és kitartóan képviselik a településüket. Az az aszfaltos út, amin bejövünk a faluba,
a madarasiak kitartásának és harcának az eredménye. Meg kell
emelnünk a kalapunkat az ilyen

A kormány május végi ülésén elfogadták az új lakótársulási törvénytervezetet, amely ha életbe lép,
számos módosítást tartalmaz majd.
Ezek közül a legfontosabb az ügyintézők és cenzorok kellő felkészültségének követelménye. Egy
másik újdonság a közgyűlés által
megválasztott személyek két évre
szóló mandátuma. Ezzel véget vetnek annak a gyakorlatnak, hogy
egyesek évtizedek óta kiskirályként
teszik a dolguk, vagy éppenséggel
nem végzik el a feladataikat.
Akik már cenzorok, és nincs felsőfokú végzettségük, a tanügyminisztérium
által
elismert
szaktanfolyam elvégzésével maradhatnak a lakótársulások alkalmazásában. Amint Rus Dumitru, a
Lakótársulások
Szövetségének
Maros megyei elnöke megkeresésünkre elmondta, a Lakótársulások
Országos Szövetsége és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
együttműködésével tanfolyamokat
szerveznének a lakótársulások adminisztrálását végző személyeknek
vagy olyan magánszemélyeknek,
akik ezt a tevékenységet szeretnék
folytatni, valamint azoknak a cenzoroknak, akik nem rendelkeznek
felsőfokú végzettséggel.
A szövetség elnöke kifejtette, a
kormány májusi ülésén elfogadták
az új lakótársulási törvénytervezetet, amely ha életbe lép, bizonyos
módosításokat tartalmaz. A 2007.
évi 230-as lakótársulási törvényt
helyettesítő új törvénytervezet többek között előírja azt a követelményt, hogy az ügyvezetők a
tanügyminisztérium által elismert
tanfolyam elvégzését igazoló oklevél birtokában folytathatják csak tevékenységüket, és csakis felsőfokú
gazdasági, jogi végzettséggel rendelkező személyeket lehet cenzorként alkalmazni. Azok a cenzorok,
akik nem rendelkeznek felsőfokú

végzettséggel, de alkalmazásban
vannak, csak akkor maradhatnak a
beosztásukban, ha elvégzik azt a
tanfolyamot, amely kimondottan a
lakótársulási gondokra összpontosítva készíti fel a lakóközösségek
ügyintézőit. A megyeszékhelyen
működő több száz adminisztrátor
közül hozzávetőleg száz végezte el
az évek során egy civil szervezet
által adminisztrátoroknak szervezett
tanfolyamot. Az említett tanfolyamnak azonban az volt a hiányossága,
hogy egy kalap alá vette a panzióadminisztrátorokat, illetve a legkülönbözőbb területek ügyintézőit, így
nem helyeztek kellő hangsúlyt a
mindennapokban felmerülő lakótelepi gondokra, pénzügyi elszámolásokra, felelősségvállalásra stb.
„Felfrissíteni az adminisztrátorok
testületét”
„A megyeszékhely polgármestere
évek óta szorgalmazta az adminisztrátorok kellő felkészítését, mivel a
polgármesteri hivatal szakosztályán
is gyakran értesültek a lakóközösségekben felmerült visszaélésekről.
Rendkívül fontosnak tartja, hogy
megfelelő felkészültségű emberek
töltsék be az ügyintézői szerepkört,
ezáltal is felfrissítve az adminisztrátorok testületét a megyeszékhelyen”
– mondta az elnök. Felvetésünkre,
hogy milyen feltételeknek kell eleget tennie egy ügyintézőnek, megtudtuk, hogy eddig mindazok, akik
az önkormányzattól megszerezték a
három évre szóló tanúsítványt
(atestat), amelyet az évek során
többször is meghosszabbíthattak,
bárki végezhette ezt a tevékenységet. A lakótársulások országos szövetsége által szervezett szakképzésre középiskolai végzettséggel
bárki beiratkozhat, akár gyakorolja
a tevékenységet, akár nem, és az elkövetkezőkben szándékában áll adminisztrátori feladatokat vállalni. A
40-50 órás tanfolyam ára hozzávetőleg 350 lej lesz. A törvénytervezet
értelmében a polgármesteri hivatalok csak akkor bocsáthatnak majd
ki tanúsítványt, ha az illető bizonyítja a minisztérium védjegye alatt
szervezett tanfolyam sikeres elvégzését. Mindazok, akik érdekeltek az
ügyben, a polgármesteri hivatal
szakosztályán érdeklődhetnek, és
már előjegyeztethetik magukat az
előreláthatólag ősszel induló képzésekre.

Rövidesen a lakótársulások
ügyvezetői és a cenzorok is
szakképesítést kell szerezzenek, amennyiben gyakorolni
szeretnék ezt a tevékenységet. Egy új törvénytervezet
szerint a cenzorok alkalmazásánál ezután kötelezővé válik
a felsőfokú végzettség.

Az istentisztelet után a faluközpontban, a világháborús emlékműnél álltak meg rövid időre az
ünneplők, ahol a Székelybőért
Egyesület és a nyárádszeredai önkormányzat helyezett el koszorút.
Gáspár Ildikó tiszteletes asszony
viharoktól tépett, villámoktól perzselt szárnyú vándormadarakhoz
hasonlította az összegyűlteket: az
óceánon átrepülő madarak egy helyen
ösztönösen megállnak, és keresik az
elsüllyedt Atlantiszt, ahol egykor
őseik is megpihentek útközben. Hasonlóan érkeznek haza az elszármazottak is: jó volna látni egy régi arcot,
megsimogatni egy kezet, még egyszer a szemébe nézni valakinek és elmondani sok elmulasztott szót.
Tartalmas ünnepi program
A kultúrotthonban ebéd várta
mindazokat, akik találkozni, emlékezni, ünnepelni gyűltek össze, és
Tóth Sándor polgármester is elküldte üdvözletét és a jó hírt, miszerint nyertes lett az a pályázat, amely
anyagi fedezetet biztosít a faluba
vezető út leaszfaltozására. Dászkel

László, a polgármester tanácsadója
szerint egy ilyen nap lehetőség arra,
hogy egymással megbéküljenek az
emberek, rendet teremtsenek az
életükben és valami maradandót
hagyjanak maguk után.
Ezután bemutatásra került a falu
szülötte, a nemrég 61 évesen elhunyt, tízéves korában innen elkerült Jánosi Sándor verseskötete. A
„Székelybői” előnevet is felvett,
Brassóban élt férfi egész életét és
minden gondolatát a szülőföldhöz
való őszinte ragaszkodás és a hazatérés vágya szőtte át, de nem adatott meg neki, hogy egy
falutalálkozón jelen lehessen. Az
Időkapu című kötetből Kilyén Ilka
művésznő és a falu gyerekei olvastak fel verseket, az egyesület meg is
ajándékozta ez utóbbiakat és a falu
összes gyermekét. Az ünnepi műsor
részeként a budaörsi Gligor Attila
Csaba természetfotós kiállítását
nyitotta meg Gáspár Ildikó, majd a
marosszentgyörgyi Öreg Fenyők
néptánccsoport szórakoztatta a jelenlevőket.

Fotó: Gligor Róbert László

Ötvös József elköszönt híveitől
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(Folytatás az 1. oldalról)
Erdély gyülekezeteinek nagy részét,
köztük sok szórványközösségét is.
Nagy nyereség számunkra, hogy a
kiváló megfigyelőképességű, kimagasló íráskészséggel megáldott lelkész élményeit Ahol még magyarul
szól a zsoltár című könyvében örökítette meg, amely a Hétköznapok,
ünnepnapok, emléknapok című kötetet követte. A Vártemplom szószékéről 15 éven át kristálytiszta
logikával megfogalmazott, mindenki számára érthető és követhető
prédikációival adta tovább a jelenlevőknek az időszerű próféciát.
Tette ezt annak tudatában, ahogy
búcsúzáskor is vallotta: nagy ajándék egy református lelkésznek, ha
egy kisebbségben élő nemzetrész
felelős szószólójává válhat. Akinek
a számvetéskor szembesülnie kell
azzal, hogy őrállóként közvetítettee az üzenetet, megtett-e mindent
azért, hogy meghallják a szavát,
amelynek lényege szerint: Egyedül
Istené a dicsőség. A vasárnapi istentiszteleten Ézsaiás próféta látomásával
búcsúzott
azzal
a

majd a Csíky Csaba vezette Musica
Humana és a Kovács András vezette Psalmus énekkar, Kozsik József színművész és egy-egy Bach
darabbal Molnár Tünde orgonaművész és Bereczki Tollas László, a
Vártemplom kántora búcsúzott tőle.
„Ízig-vérig erdélyi értelmiségi pap”
A következőkben Abrám professzor köszöntőjéből idézünk:
„Érdeklődése, életműve alapján
Ötvös József a tudós papok, az író
papok, a Bod Péterek sorába kívánkozik... A Maros megyei napilap, a
Népújság külső munkatársa, a Marosvásárhelyi Rádió Hitvilág című
műsora református adásának szerkesztője, rádióműsorok meghívottja. És ami számunkra a
legfontosabb: a Vártemplom gyülekezeti lapjának, az Új Kezdetnek a
felelős szerkesztője, mindenese.
Ötvös József ízig-vérig erdélyi
kisebbségi értelmiségi pap. Olyan
történelmi korokban szolgált, amikor a kisebbségi sorsban élő magyarság számára az egyház
nemzetmentő és identitást megőrző
szerepe felértékelődött. Nagyon ak-

meggyőződéssel, hogy a 2000 éves
keresztyénség, az ezeréves magyarság és az 500 éves protestantizmus
évében az „Úrnak házának hegyén”
erősen, biztosan álló templomokból
szól továbbra is a tanítás, csak meg
kell hallani.
A szolgálatba állásakor mondott
igére emlékezve búcsúztatta Ötvös
Józsefet vártemplomi lelkésztársa,
Henter György, aki kifejezte hitét
abban, hogy a Jóistent és a Református Egyházat továbbra is szolgálni fogja. A presbitérium és a
gyülekezet nevében prof. dr. Ábrám
Zoltán mondott köszöntőbeszédet,

Kaáli Nagy Botond
Augusztus 8-án, ma este kezdetét
veszi az immár tizenkettedik alkalommal megszervezett Harmonia
Cordis Nemzetközi Gitárfesztivál,
Kelet-Európa legnagyobb és legnépszerűbb klasszikusgitár-szemléje.
Amint arról már korábban hírt adtunk, az augusztus 13-ig tartó fesztivál programpontjai idén is a város
különböző részein, főbb koncertjei
pedig a Kultúrpalotában és a várban
zajlanak, ahol több mint tíz ország elismert művészeit hallgathatjuk: meghívott előadók érkeznek többek
között Angliából, Ausztriából, Chiléből, Németországból, Venezuelából,
Szerbiából, Magyarországról, Olaszországból, Argentínából, Oroszországból és itthonról egyaránt.
A szervezők a klasszikusgitárelőadások mellett idén nyitottak a

mondta: Megint álmodtam valamit:
Egyszer csak leborult előttem a nap,
a hold és tizenegy csillag!” (Mózes
37:9).
Végül mivel is fejezhetném be
egy írástudó lelkész summás méltatását? Csakis az általa megfogalmazott, saját életére és munkásságára
is oly jellemző hitvallással: „Hiszem és állítom, az erdélyi református egyház az idők során akkor
végezte hűségesen és méltóan a rábízott küldetését, amikor együtt tudott menetelni a néppel, a
társadalommal, a nemzettel, de nem
adta fel a Szentírásban kijelölt és a

tívan részt vállalt a közéletben, a
rendezvényeken való felszólalást,
imát, igehirdetést sohasem utasította el, és ő maga is jó példával járt
elöl, amikor személyes jelenlétével
megtisztelte mások eseményeit.
Számtalan ténykedése közül csupán
két közöset említek meg. Immár
másfél évtizede együtt tevékenykedtünk a doni emlékbizottságban,
és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület által felállított Petőfi-szobornál többször felszólalt.
Jelképesnek tekintem hát, hogy hét
esztendeje éppen a szobornál adhattam át neki az EMKE Országos El-

nöksége Oklevelét az
alábbi szöveggel: »a
marosvásárhelyi vártemplomi gyülekezet
keretében zajló közművelődési események méltatásaként, a
magyar kultúra ápolásáért kifejtett áldozatos tevékenységéért«.
Lelkészi hivatásában mindvégig segítőtársa Kacsó Emese
tiszteletes asszony. És
ő is hűséges társ, minekutána az ötvenhatos magyar forradalom
eszmeisége
mellett egyenes gerinccel kiálló későbbi
apósa, Kacsó Tibor
börtönviseltsége csak
tetézi az állambiztonság papokra irányított
»törődésének« amúgy
is emelkedett szintjét.
De az igaz ember igazat szól, és hitből szólja az igazat. Mindezek után
nem véletlen és nem csupán népmesébe illő, hogy frigyüket három
hangzatos nevű fiúgyermekkel áldotta meg a Jóisten: Koppány Bulcsú, Ajtony Atilla, Tétény Álmos.
Hogy sorra jöjjenek az unokák, és
gyarapodjon József nemzetsége!
Mindezek jegyében jelképesnek
tartom a mózesi, az isteni üzenetet
a Székely Mezőség, az egykori Székelyvásárhely éppen nyugdíjba készülő székely papja számára:
„(József) Egy másik álmot is látott,
és azt is elmesélte testvéreinek. Ezt

dzsessz, a világzene, a pop-rock
műfajok iránt is, a hatnapos rendezvény egyéni előadásokat és különböző kamarazenei koncerteket
(gitárduó, -trió, -kvartett, gitár-bandoleon duó, gitár-marimba duó),
dzsesszkoncertet, világzene- és
rockkoncerteket, szimfonikus koncerteket, a fiatal tehetségek bemutatkozását,
mesterkurzusokat,
modern és régi hangszerek bemutatását, illetve az AER akusztikus erősítőrendszer
kiállítását
is
tartalmazza. A fesztivál főmeghívottja az angol Jon Gomm, aki először koncertezik Romániában. A
szemle programját az alábbiakban
olvashatják.
Augusztus 8., 19–22 óra: koncert, a Kultúrpalota nagyterme –
Venti Chiavi Guitar Trio: Ritter
Zsófia, Kormos Balázs, Tóth
Álmos (HUN). Kvartett: Csáki

András, Girán Péter, Fellegi Dávid,
Szemadán Tamás (HUN). Duo
Melis: Alexis Muzurakis (GRC),
Susana Prieto (ESP).
Augusztus 9., 10–13, illetve 15–
18 óra: mesterkurzusok (klasszikus
gitár, dzsesszgitár, kamarazene) és
más szakmai beszélgetések – Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem.
19–22 óra: koncert (Kultúrpalota) –
Tudor Mizil, Anton Baranov (romantic guitar, RUS). Duó: Giampaolo Bandini (gitár, ITA), Cesare
Chiacchiaretta (bandoneon, ARG).
Augusztus 10., 10–13, illetve
15–18 óra: mesterkurzusok (Művészeti Egyetem). 19–22 óra: koncert
(Kultúrpalota)
–
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia, karmester: Werner Gábor
(HUN), szólisták: Beke István Ferenc. Duó: Tudor Gliga & Orosz
Dávid. Duó: Giampaolo Bandini

(gitár, ITA), Cesare Chiacchiaretta
(bandoneon, ARG).
Augusztus 11., 10–13, illetve 15–
18 óra: mesterkurzusok (Művészeti
Egyetem). Kiállítás: AER (akusztikus erősítőrendszerek), illetve Lőrincz
György
(archaikus
hangszerek) – Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem. 16–18 óra –
marosvásárhelyi fiatal tehetségek
koncertje (Kultúrpalota). Koncert
(marosvásárhelyi vár – eső esetén:
Kultúrpalota): rock, dzsessz. Fellépnek: Monyo Project Acoustic –
Molnár „Monyó” Endre, Molnár
„Baba” Ilona, Babţan-Varga Flórián, ArteMiss kvartett – Bartha
Ilka, Szabó Szidónia, Anamaria Cocoara, Irina Caraghiaur, Pusztai
Antal Jazz Band – Pusztai Antal
(AUT), Beke István Ferenc, Mădălina Petre, Hadnagy Attila, Asztalos
Zsolt.
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hitvallásban előírt utat. Gyakorlatilag mindez azt jelenti: a mi küldetésünk és megbízatásunk elmondani
mindenkinek: szeret az Isten, de ezt
úgy adni át, hogy hiteles legyen a
szó és a tett, a szolgálat és az élet, a
mindennapi viselkedés és családi
magatartás”.
Az ünnepi istentisztelet végén
Ötvös József a vasárnapi istentisztelet minden jelenlevőjétől kézfogással búcsúzott, miközben ki-ki
megfogalmazta, hogy miért hálás a
távozó lelkésznek, aki az elhangzott
egyszerű szavaknál szebb útravalót
nem is kaphatott volna.

Kezdődik a 12. Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztivál!

Fotó: Bodolai Gyöngyi

Augusztus 12., 10–13 óra: mesterkurzusok (Művészeti Egyetem).
15 óra: Jon Gomm technikai bemutatója (Kultúrpalota). 19–22 óra:
koncert (Kultúrpalota) – Gabriel
Guillén (VEN), Duo KM: Katrin
Klingeberg (DEU) & Sebastián
Montes (CHL).
Augusztus 13., marosvásárhelyi
vár (eső esetén: Kultúrpalota):
Girán Péter – flamenco (HUN),
Radu Vâlcu (gitár) & Răzvan Florescu (marimba). A fesztivál kiemelt vendége: Jon Gomm
(fingerpicking style, GBR).
A szemle keretében késő esti
koncertek is lesznek olyan kedvelt
és népszerű kávézókban, mint például a G. Café, a J’ai Bistrot, avagy
a Nosztalgia. A Harmonia Cordis
Egyesület által a tizenkettedik alkalommal megszervezett fesztivál
koncertjeire a belépés ingyenes!
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Rövidesen megjelennek a Leader
program keretében a pályázati kiírások. Szentkirály a GAL3 egyesület
Szerkeszti: Mezey Sarolta tagjaként egy multifunkcionális
erőgépet szeretne vásárolni. Készül
a pályázat, s ha minden jól megy, az
ősszel sikerül beszerezni a gépet,
Rövidesen megtörténik a közbeolyan kellékekkel, amelyek leheszerzés. Kiválasztjuk a kivitelezőt,
tővé teszik a hóeltakarítást, a köveés indítjuk a munkálatokat. Szentzést, a zöldövezet-karbantartást. Az
királyon a Diófa, a Fecske, a
Nyírfa, a Platánfa utcáról s a Maros
utca egy szakaszáról van szó. Náznánfalván a Rózsa, a Forrás és a
Mező utcát aszfaltozzuk le. A
A Maros-híd közelében a BeseVölgy utcában, a Maros utcában
patak fölött új híd épül, ami lehelemarták a régi aszfaltot, és a natővé teszi, hogy a Maros-part
pokban elvégzik a kátyúzást.
mentén utat építsenek a teherforgaJárdák, parkolók, osztálytermek
lom számára. Így az új utcára merő– Járdákat is építünk, 288 méter
leges összes utca ide torkollik majd,
megvan már a Völgy utca és a
s a főút forgalmát tehermentesítik.
Patak negyed közötti részen, hamaÉppen ez a község vezetőségének fő
rosan következik egy újabb 149
célja. Megöntötték már a talapzatot,
méteres szakasz. Sáncokat 217 més a helyszínre megérkeztek az előre
teren építettünk ki fedett és fedetlen
gyártott átkötő elemek is. A helyi
részekkel. Bővítjük a hivatal épüleköltségvetésből finanszírozott muntét is. A közbeszerzési és az urbanisztikai osztálynak nincs irodája,
ezért volt szükség az építésre, hogy
megfelelő feltételek mellett tudjanak dolgozni. Hamarosan elkészül
a három iroda, továbbá a raktárak.
A szentkirályi cinteremnél parkolót építünk, a szentkirályi iskolánál bővítést végzünk, két
osztálytermet fogunk kialakítani a
sportterem fölött. Először megerősítjük az épület szerkezetét, a kialakított osztálytermeket összekötjük
a régi szárnnyal. Jelenleg az iskola
hátsó részén szigetelünk. A náznánfalvi művelődési házban módosítjuk a fűtésrendszert, központi
fűtést szereltetünk és kicseréljük a
nyílászárókat. Ezt a tél beállta előtt
megoldjuk.
Parkolót alakítottunk ki a római
A Szentkirály Szövetség a hét
katolikus kápolna előtt.
tartotta XXI. találkozóját a
végén
Korszerűsítik a közvilágítást
Sajószentkirályon. A mafelvidéki
– Volt szó arról, hogy korszerűrosszentkirályiak 16 tagú csoporttal
sítik a villanyhálózatot…
vettek részt a rendezvényen, jelen
– Ami a közvilágítást illeti, az
volt Sângeorzan Remus polgármeselőző partnerrel szerződést bontotter, valamint Gál Sándor alpolgártunk, most egy nagy beruházás
mester és több választmányi tag.
van folyamatban, kicserélünk minIdén a matyóvidéki Szentistván
den utcai világítótestet. 70 százakellett volna megszervezze a talállékban készen van, pár héten belül
kozót, azonban a helyi tanácsban
megleszünk. A főúton 60 wattos
nem szavazták meg a rendezvényt,
Samsung LED-es égőket szerelteami meglepte a szövetség tagjait,
tünk, a mellékutcákban 30 wattohiszen egy gazdag településről van
sakat. Ahol felszerelték, már
szó. Itt legutóbb egy matyóvidéki
tapasztalható a nagy különbség, s a
lakodalmat mutattak be, részt vett
fogyasztás is sokkal kisebb. Egyeaz egész falu, az elszármazottak, nasek arra panaszkodnak, hogy olyan
gyon érdekes, jó hangulatú rendeznagy a fény, nem tudnak aludni –
vény volt, már csak a viseletük
fogalmazott az alpolgármester.
miatt is. Mivel a település nem vál-

Dinamikusan fejlődő község

Marosszentkirály rohamos fejlődésnek indult az utóbbi
években, lakossága hamarosan eléri a tízezer főt, zajlik az
építkezés, a cégek pedig a vállalkozásbarát környezet miatt
sorra telepednek meg itt. A község infrastruktúrája folyamatosan fejlődik. Egyszóval jó irányba haladnak a dolgok.
Minderről Gál Sándor alpolgármester számolt be lapunknak.

Gál Sándor alpolgármester Fotó: Nagy Tibor

Évente száz ház épül, bővíteni kell
a víz- és csatornahálózatot
– A vízhálózatot részben helyi
költségvetésből, részben a kormánytól kiutalt összegből valósítjuk meg. A kormánytól – az
Településfejlesztési
Országos
Program (PNDL) keretében – nagyon szép összeget kaptunk, 5,590
millió lejt. A helyi költségvetésből
kiépítjük a legsürgősebb részeket,
hogy aszfaltozás előtt le tudjuk
fektetni a vezetékeket. A kormánypénzből szivattyúállomásokat létesítünk, hogy a víz nyomásproblémáit kiküszöböljük. Továbbá két víztartályt állítunk fel –
egyet Szentkirályon, egyet Náznánfalván –, mert gond van a víznyomással. Tekintettel arra, hogy
ilyen ritmusban épül a település,
mindenképpen szükség van erre a
bővítésre, akárcsak a csatornahálózat bővítésére. Az a problémánk,
hogy Szentkirály nem csatlakozhat
az újonnan kiépített Marosvásárhely–Mezőbánd vezetékre. Tárgyalásokat folytatunk, hogy mi is
rácsatlakozhassunk, mert Szentkirályon nagyon nagy a vízfogyasztás, hiszen hamarosan elérjük a
tízezer lakost, s mindenki igényli a
vízszolgáltatást. A község nincs
benne az Aquainvestben, az Aqua-

servtől három ponton kapunk vizet,
a fejlesztéseket helyileg próbáljuk
megoldani, de újabb vízforrásra is
szükség van. Ehhez az Aquaserv
segítségét kérjük. Jelenleg a lakosság 80 százaléka csatlakozott a vízés csatornahálózatra. Az új lakásokat mind bekötötték. Évente száz
ház épül, tehát a közműfejlesztés
prioritás.
Óvoda épül Náznánfalván
– Az oktatási intézmények tekintetében hogy áll a község?
– Uniós pályázatot nyertünk egy
hosszabbított programú óvoda
(napközi) építésére. Most folyik az
ajánlatok elbírálása. Két cég jelentkezett a versenytárgyaláson, most
dől el, hogy melyik kapja meg a
munkálatot. Az óvodát Náznánfalván a sportpálya mellett építjük fel,
ugyanis az itteni óvoda az iskola
egy részében kapott helyet. Az
építkezésre nyert uniós összeg
2,476 millió lej. A munkálatok hamarosan elkezdődnek.
Aszfaltozzák, kátyúzzák az utcákat
– Milyen más munkálatok voltak,
amióta a legutóbbi újságoldal
megjelent a községről?
– A helyi költségvetésből elkülönítettünk egy jelentős összeget,
hogy Szentkirályon és Náznánfalván újabb utcákat aszfaltozzunk le.

Felfelé ível az üvegipar

A Fűzfa utcában több vállalkozás létesített telephelyet.
Az egyik közülük a Tiberiu
Glas, amely ablaküvegekkel
foglalkozik. Pajzs Tibort, a cég
vezetőjét – aki érkezésünkkor
éppen a termelésben dolgozott – arról kérdeztük, hogy a
piaci konkurencia ellenére hogyan lesz sikeres egy vállalkozás.

– Hogyan kezdte?
– Mint nagyon sok fiatal, 1992ben kimentem Magyarországra, ott
próbálkoztam, ott tanultam a szakmát, hálás is vagyok, mert lehetőséget kaptam. Nemcsak a szakmát
tanultam meg, hanem az üzleti fogásokat is, mert olyan beosztásba
kerültem. 1995-ben hazajöttem,
kénytelen voltam lépni, mert más
munkalehetőség nem volt. Aztán

Erőgépre pályáznak

erőgép ára 57,38 ezer euró. Nagy
szükség van rá, hiszen létrehoztak
egy karbantartó szolgáltatást, hogy
ne kelljen cégeket alkalmazni a napi
kisebb munkálatok elvégzésére.
Az önkormányzatnak több projektje van, de a Kádár György Kulturális Egyesületnek, további civil
szervezeteknek, az egyháznak is
szándékában áll pályázni.

Híd a Bese-patak fölött

kálatokat az idén kezdték el, s remélik, hogy év végéig be is fejezik. A
projekt nemcsak a hidat foglalja magába, hanem a bekötőutat is a megyei útról a hídig. A munkálatra 700
ezer lejt különítettek el. A tervet módosítani kellett, hiszen az első változatban szereplő egysávos út helyett
kétsávost terveztettek, hogy legyen
kétirányú a forgalom, hiszen az ipari
övezet miatt is megnövekedett a
közlekedés.

Küldöttség Sajószentkirályon

belevágtam, s idővel tapasztalatra
tettem szert, amit nem lehet tanítani. 2015 decemberében vásároltam
ezt
a
csarnokot,
a
tevékenységet 2016. március elején
kezdtük el itt. Azelőtt Marosvásárhelyen, a Szabadság utcában dolgoztunk. Most kihasználom az
alkalmat és a vásárhelyiektől elnézést kérek, hiszen elég kellemetlenséget okoztunk, mert nagy volt a
cég, a forgalom, és kicsi volt a helyiség. Folyamatosan jöttek-mentek
az autók, a nyersanyag ki volt pakolva az utcára. Ez ideális hely.
Szentkirályon az önkormányzat vezetőségével, a lakossággal is jobb
az együttműködés. Van még egy telephelyünk Udvarfalván, ahol nyílászárókat gyártunk, ott van a
családi házunk is. Különben ott a
helyi magyar közösségért is teszek,
hiszen RMDSZ-elnökként is tevékenykedem.
– Hány alkalmazottat foglalkoztat?
– Jelenleg huszonkettőt. Legtöbb
az üvegszakmában képzett, kurzuson vett részt. Hetven százalékuk
nyárádmagyarósi, aztán vannak udvarfalviak és marosvásárhelyiek.

Az alkalmazottak kitartóak, kevesen mennek el.
– A városban még vannak hasonló profilú
cégek. Hogyan férnek
meg a piacon?
– Ebben a csarnokban
hőszigetelt üveget készítünk, sok nyílászárót
gyártó cégnek szállítunk.
Szerencsés helyzetben
vagyunk, mert „kijövünk” egymással. A konkurens cégeket tiszteljük,
ők is tisztelnek bennünket. Itt a Primer Electrót
említem, körülbelül egy
időben létesültek a
cégek, minden problémát
meg tudunk beszélni, sőt,
segítünk is egymásnak. Ahhoz,
hogy egy cég sikeres legyen, komolyság, szorgalom szükséges.
Főleg pihenőszabadság idején az alkalmazottak mellett én is ledolgozom a műszakot. Nem is főnök
vagyok, hanem munkaadó.
– Honnan vásárolják a síküveget,
és hol értékesítik a hőszigetelt
üveget?
– Magyarországról, Bulgáriából,

lalta, a sajószentkirályiak mentették meg a helyzetet, és szervezték
meg az idei találkozót. – Azt tapasztaljuk, hogy az erdélyi és a felvidéki
Szentkirályok sokkal jobban megadják a módját a rendezvényeknek,
mint a magyarországiak. A szövetségnek 21 tagja van, legtöbb magyarországi, hat erdélyi és négy
felvidéki település. Tavaly Csíkszentkirályon csodás rendezvény
volt, itt is kitettek magukért. Nálunk
400 vendég volt, az elszállásolást
többnyire családoknál oldottuk
meg. A családok önkéntesen, ingyen, szeretettel vállalták a vendéglátást. Viszont Szentkirályszabadján
például a családok pénzt kaptak az
önkormányzattól a vendégfogadásért – mondta az alpolgármester.

Lengyelországból és belföldről vásároljuk a síküveget, a termékek
nyolcvan százalékát Maros megyében értékesítjük, hiszen egyre nagyobb a felvásárlópiac,
húsz
százalékát adjuk el más megyékben.
– Hogyan látja, fejlődő iparág
ez?
– Igen, két éve folyamatos a növekedés, az építőipar növekedőben
van. Ez nagyon jó jel.
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Szerkeszti: Vajda György

Kedves olvasóink!
A Maros Megyei Tanács közreműködésével lapunkban új sorozat
indul Barangoló címmel. Szándékunk szerint – az oldal terjedelmének
függvényében – bemutatjuk Maros megye fontosabb turisztikai látványosságait, azzal a céllal, hogy felkeltsük az érdeklődést megyénk
kulturális öröksége, természeti szépségei iránt. Arra szeretnénk ösztönözni önöket, hogy keressék fel az ajánlott helyszíneket, még akkor
is, ha netán már jártak arra, vagy vigyék el máshonnan érkező vendégeiket, mert van amit megmutatni, ahova érdemes újra visszatérni.
Ápoljuk együtt közös kincsünket! (Népújság)

A Nyárád völgye (1.)

Sajátos kulturális, gazdasági tájegységet alkot, amelynek
településein többnyire magyar anyanyelvűek laknak. A Nyárád a Görgényi-havasok legmagasabb csúcsa, az 1776 méter
magas Nagymezőhavas alatt ered, két ágon (Nagy- és KisNyárád) fut le a hegyről, majd Vármezőn egyesülve, 82 kmt haladva Nyárádtőn ömlik a Marosba. Földrajzilag is igen
változatos: az Alsó-Nyárád mente lankásabb területei alkalmasak a zöldségtermesztésre, mezőgazdaságra, míg a felső
vidékekre, az 1080 méter magas Bekecs alatti községekre
inkább a gyümölcstermesztés és a hegyvidéki állattenyésztés jellemző. Érdekessége, hogy míg a térség központjának
számító Nyárádszereda közelében levő községek reformátusok és unitáriusok, addig a felső vidék (Vármező, Remete,
Köszvényes, Mikháza, Deményháza, Ehed, Hodos, Jobbágytelke) többségében katolikus maradt, ezért is nevezik a kistérséget ma is Szentföldnek. (Bővebb információ a
www.nyaradmente.ro honlapon.)

Ajánló: két útvonalon is megközelíthető a Felső-Nyárád
mente. Az egyik: Marosvásárhely – Nagyernye – Székelykál –
Iszló, a másik Jedd – Székelysárd – Nyárádszereda. Egy-egy
tartalmas napot tölthetünk
Nyárádremetén, illetve Nyárádmagyaróson és környékén, ne
hagyjuk ki a Bekecs-tetőt. Mikházán is van látnivaló. Érdemes
a csűrszínházi kulturális programmal összekötni az odalátogatást. Akik a gyalogtúrát
kedvelik, Vármezőről több egynapos laza és közepesen nehéz
útvonal is indul.
Nyárádremete –
Vármező, Köszvényes, Mikháza,
Deményháza
Elhelyezkedésének köszönhetően a községben van a Nyárádmente
legtöbb
turisztikai
látványossága. A községközpontban
található az Urunk mennybemenetele plébániatemplom. A települést
már az 1567. évi regestrumban Remete néven jegyzik, Nyárádköszvényes fíliája volt. 1781-ben saját
pappal rendelkezik, 1783-tól önálló
plébánia lett. A templom 1804–
1812 között épül Nyulas Ferenc
orvos támogatásával. Feszületét

A mikházi kolostor

Apafi Mihály rendelte meg 1486ban Weit Stosstól. Újabb vélemények szerint a Weit Stoss
szerzősége bizonytalan. 1783-tól
katolikus iskolája volt, melyet
1948-ban államosítottak. Érdemes
megállni a községközpontban, a
rendezett parkban álló millenniumi
emlékoszlopnál, amelyhez közel turisztikai információs központ működik. Remetétől a turistaösvényen
(piros sáv) érdemes felkeresni a
mintegy 800 méter magas dombtetőn a középkori (11-12. sz.) királyi
határvédelmi rendszer részeként
épített Vityal várának romjait. Érdekessége, hogy a vár területén levő
gödröket kincskeresők ásták. Innen
az útvonalon eljuthatunk a Tompamezőre (964 m) és a Likas-kőhöz
(mindkét helyről szép kilátás nyílik
a Görgényi-havasok magaslataira),
majd a Meleg-Súgó völgyén a Vulkáni bombát (a vulkáni tevékenység
nyomaként megmaradt szikla) megtekintve beereszkedhetünk a vármezői útra. A községközpontból déli
irányba haladva szintén a piros
sávon juthatunk fel a Bekecs-tetőre.
Vármező
A Nyárád felső szakaszának
csendes völgyében fekvő falu ma
turistaparadicsom. Mindamellett,

Kápolna a Bekecs-tetőn

hogy az utóbbi évtizedekben nagyon sok üdülő épült itt, érdemes
pisztrángvacsorára beugrani a központban levő tó melletti panzióba (a
halat a vendég foghatja ki). Az itt
felállított 0-s kilométerkőtől több
turistaösvény is indul. Pár órás sétával, a piros pontot követve, szép
körutat lehet tenni az Égerfás-tóhoz
és a két Nyárád közötti dombon
levő vármezői várhoz. A falu határában két római őrtorony is állt. A
hosszabb túrát kedvelők a Kis-Nyárád völgyén kék ponttal, majd ke-

Az Égerfás-tó Vármezőben

reszttel jelzett útvonalon a
Nagymezőhavasra is felmehetnek.
Az út egy része gépkocsival is járható.
Mikháza
Mikházán áll a Nyárádmente
egyik sok szempontból legkiemelkedőbb egyházi műemléke, a ferences kolostor, amelyet 1634-ben
kezdtek építeni. A 17–18. század fo-

Fotó: Vajda György

lyamán, de a későbbiekben is a székelység művelődési életének egyik
gócpontjaként irányító, oktató, papi
utánpótlásképző szerepkört látott el,
termékeny szellemi és művészettörténeti központként gazdag könyvtára volt. Kriptájában helyi
előkelőségek nyugszanak. Néhány
éve a Maros Megyei Múzeum feltárja a falu határában álló római
várat (castrum) és a hozzá tartozó
települést (vicus). Két idődobozt is
felállítottak, ahol az érdeklődők
visszautazhatnak az időben a római

m), ahol 2011. október 28-én új kápolnát avattak. A tetőn kereszt és
egy kopjafa, valamint egy fedett
asztal és pad áll. Az utóbbi a Bekecs
kutatójának, a korán elhunyt Kocsis
Hobo Lászlónak állít emléket. Érdemes felkeresni az Írott kőt és az
első világháborúban elesett katonák
sírjait. 1916. augusztus 27-én a
román csapatok a Kárpátok 18 hágóján átlépték az Osztrák-Magyar
Monarchia határát. Szeptember 11én elfoglalták Csíkszeredát, majd
15-én bevonultak Székelyudvar-

korig. A falu történelmi hagyatékának felelevenítéséért öt éve augusztus második hétvégéjén római és a
kolostorhoz kapcsolódó reneszánsz
fesztivált szerveznek. Kiemelt célpont a néhány éve felépült, a hasonló nevű egyesület által
működtetett Csűrszínház, ahol májustól szeptemberig színházi előadásokat, filmfesztivált, gazdanapot
és sok más kulturális eseményt
szerveznek. Mikházán érdemes felsétálni a temetőbe, ugyanis ott áll az
1728-ban épített Keresztelő Szent
János fakápolna, a mellette levő
hárs Erdély legöregebb élő fája.
Nyárádmagyarós –
Nyárádselye, Torboszló
Nyárádselye – Bekecs: a bekecsalji kis falu már a tatárjárás
előtt létezett. A hegyoldalban levő
Vészmezeje talán arra utal, hogy
ide húzódtak vissza a lakosok, és itt
mészárolták le őket a betörő seregek. Határában a Bekecs-tetőn egykor kápolna állt. Állítólag a
szomszédos Körtvélyes-tetőn vár
állott, a Súgó-patak bal partján levő
Palota-dombon pedig kolostor, amit
a tatárok elpusztítottak. A falu házai
között még találunk régi, hagyományos nyárádmenti székely tornácos
épületeket és a tájegységre jellemző
csűröket. E faluból lehet a legkönynyebben megközelíteni gyalog és
gépkocsival is a Bekecs-tetőt (1080

helyre is. A hadjárat utolsó, mindent
eldöntő
hadműveletére
Parajd-Szováta térségében került
sor szeptember 26-a és október 3-a
között. Véres csata folyt a stratégiai
fontosságú Bekecs-tető birtoklásáért. Október 3-án zajlott az utolsó
roham, a román csapatoknak nem
sikerült áttörniük a védelmi vonalat.
Október 5-én is voltak harcok, amikor a visszavonulást fedező utóvéd
egységeket rajtaütésszerű rohamokkal számolták fel.
Torboszlón hagyományőrző székely kopjás alakulat működik.
Székelyhodos –
Ehed, Iszló, Jobbágytelke
A hivatalos dokumentum által a
XIV. században először említett településen 1839-től hetivásárokat
tartanak. 1857-ben mezővárosként
említik. Egykori hírnevét a határban
levő vásártér őrzi, ahol néhány évig
rendszeresen lóvásárokat tartottak.
A községben falumúzeum van.
Jobbágytelke a mai napig is híres
a szalmakalapfonásról. Balla Antalnak köszönhetően fellendülhetett a
sajátos néptáncmozgalom. Az egykori népművelőnek emlékházat állítottak. Tizenkilenc éve júliusban
itt szervezi meg a Folk Center Alapítvány az igen nagy népszerűségnek örvendő marosszéki népzeneés néptánctábort.
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Hősök napjára

Dicsérjétek az Urat!

A IV. Küküllőköri Unitáriusok
Találkozóját szervezte meg a magyarsárosi egyházközség, azt a találkozót, melynek megálmodója és
első kivitelezője Kiss Sándor Loránd és neje, Zsuzsánna voltak ezelőtt négy évvel a szőkefalvi
Tekenyősben.
Most a helyszín a Ravaszlyuk,
mely szépségével és nevének titokzatosságával kelti fel a látogató figyelmét.
A találkozóra unitárius és más
felekezetűek neveztek be lelkészeik és gondnokaik társaságában,
Ádámos, Dicsőszentmárton, Szőkefalva, Désfalva, Medgyes egyházközségeiből, a vendéglátók
nagy örömére.
Az ünnepi megnyitó 10 órakor
kezdődött, mikor Jenei László
Csaba helyi lelkész köszöntötte az
egybegyűlteket és a meghívott vendégeket: Szentgyörgyi Sándor esperest, Kőrösi Viktor Dávid
konzult és feleségét Csíkszeredából, Nagy Ferenc György köri felügyelő gondnokot. Köszöntőbeszédében a lelkész azt kívánta,
hogy a találkozó lelki örömöt, felejthetetlen élményt, boldog perceket nyújtson kicsinyeknek és
nagyoknak, vendégeknek és háziaknak egyaránt. Szívhez szóló szavakkal üdvözölte az egybegyűlteket a konzul és Czerán József
helyi felügyelő gondnok is.
Szabadtéri istentisztelettel folytatódott az esemény. Szolgálatvégző
Veress Ferenc László
bethlenszentmiklósi lelkész volt.
Dezső Margit Hajnalka énekvezér
irányításával emelkedett közel 350
jelenlevő hangján a hála és a köszönet a magasba.
Az istentisztelet végén a dicsőszentmártoni Barta Sándor, valamint a magyarsárosi id. Székely
Pál József Attila és Was Albert verseivel örvendeztette meg a hallgatóságot.
Ezután vette kezdetét a gulyásfőző verseny. Itt már a jó szakácsok
vették kezükbe a fakanalat és keve-

rőt. Nagyon ízletes gulyásokat főztek sajátos receptek alapján. Közben a hűsölni és pihenni vágyók a
medgyesi, szőkefalvi és magyarsárosi sátrakban látható kézimunkákban gyönyörködtek. Akik pedig a
széleken, az árnyas fák alatt érezték
jól magukat, kürtőskalácsot, egyéb
süteményeket kóstolhattak, viccelődéssel és meséléssel múlatták az
időt.
Nem unatkoztak a gyerekek
sem. Nekik foglalkozásokat szerveztek, gyermekjátékokkal és kézműves-foglalkozásokkal
kedveskedett három lány: Szikszai
Krisztina, az ODFIE köri elnöke,
Pataki-Bandi Izabella és Jenei
Kinga.
Az ilyen jellegű rendezvények
meghozzák a gyümölcseiket –
mondja Jenei Ildikó tiszteletes aszszony –, lelki feltöltődést, aktív nőszövetségi
életet,
nyugodt
lelkiismeretet, összetartozó közösséget és lendületet eredményeznek
a további munkához.
Egyházközségünkben folyamatos építkezés és javítás zajlik –
teszi hozzá Balázs József gondnok,
amit a keblitanács és az egyháztagok teljes mozgósításával, bevonásával és odaadó munkával lehet
végezni. Nem feledkezhetünk meg
a lélek ápolásáról sem. A mai nap
ezt a célt szolgálja. Van akit a ha-

Szerkeszti: Mezey Sarolta

gyományok tisztelete, a baráti kapcsolatok ápolása, a kikapcsolódás
vagy a tudatos egyházépítés vezérel, másokat a bizonyítási vágy
vagy a hitbéli testvérekkel való találkozás hozott ide.
És vajon mi vonzotta a 150 kilométerről érkező vendéget? Bizonyára a legnemesebb emberi érzés:
a tiszta szeretet és tisztelet e közösség iránt!
Mint minden verseny, ez is kiértékeléssel és eredményhirdetéssel
végződött. Minden részt vevő csapat elismeréssel, emléklappal és jutalommal távozhatott a helyszínről.
A végén Szentgyörgyi Sándor
esperes megköszönte a magyarsárosi közösségnek, hogy második
alkalommal is megszervezte a találkozót, külön kiemelve a gondnok és családja támogatását.
Mi is köszönjük a megjelenteknek, hogy együtt lehettünk, amikor
a lélek ápolása is központi téma
volt, és ünnepi pillanatokat élhettünk át. Reméljük, hogy a rendezvény mindnyájunkat jobbá és
szebbé tett, megnyíltak a kapuk lélektől lélekig, és kellemes emlékként őrizzük ezt a találkozást.
Estére már a tisztaság, a csend
és nyugalom foglalta el a teret, és
újból birtokba vehették a természet
lakói.
Tóth Katalin, Magyarsáros

Ott vagyunk, ahol szükség van ránk

Városunk utcáin már napok óta valósággal hömpölyög a hőség. Akinek lehetősége van rá, a strandokon
vagy a Maros partján hűsíti magát. A szökőkutak is
igyekeznek besegíteni a kánikula enyhítésébe.
Az élet azonban nem áll meg, ha verejtékezve is,
forog a munka kereke. Jönnek-mennek az emberek,
vásárlás, ügyintézés és annyi más hétköznapi vagy
rendkívüli esemény.
Városunk vezetőiének emberséges gesztusa, hogy a
tikkasztó melegben munkapontokat állítottak fel bizonyos utcákon, ahol egy-egy pohár vizet ihattak az ellankadt járókelők, sőt vérnyomást is mértek.
A Máltai Szeretetszolgálat országos szinten készségesen részt vesz minden olyan akcióban, melynek
célja összecseng a máltai feladatokkal. Segíteni ott,
ahol kell és amikor szükség van rá.
Bár szombat este ünnepelték két fiatal máltai házasságát, időt találtak arra, hogy részt vegyenek a máltaiak országos akciójában, és vasárnap is osztották a
borvizet a templomokból kijövő híveknek, akik hálás
szívvel köszönték meg a gondoskodást. Ez történt a
Szent Imre római katolikus és a Vihar utcai református
templomnál, valamint a küküllőalmási gyülekezetben
és annak fíliájánál.
Egy pohár víz a forróságban vagy egy forró tea a
fagyban olyan, mint a mosoly, mely váratlanul rád villan.
A Máltai Szeretetszolgálat minden cselekedetében
Jézus szavaira figyel, és útmutatásait követve igyekszik megfelelni hivatásának. Jézus mondta: „Aki csak
egy pohár friss vizet ad is inni a legkisebbek közül,
mert az én tanítványaim, bizony mondom nektek, nem
marad el a jutalma”.
Radványi Hajnal máltai tag

„Héjjasfalva községben az 1849.
július 31-én elesett honvédek emlékére a helybeli honvédsírnál ma,
1900. július 31-én déli 11 órakor az
ifjúság ünnepélyt tartott. Délelőtt 11
órakor a templomi harangszóra a
falu népe zászló alatt kivonult a felvirágzott sírhoz. Itt először a falusi
dalárda a himnuszt énekelte, utána
Rákosi Dezső kolozsvári ref. teológus (Szederjesről) megható imát
tartott”, utána szavalatok következtek. „Az ünnepély a Himnusszal ért
véget. A munkaidő dacára is tele
volt az ünnepély színhelye nézőközönséggel.” (Ellenzék, 1900. VIII.
1., 3. old.)
117 esztendővel ezelőtti beszámoló ez, amikor még csak „felvirágzott sír” állt azon a helyen, ahol
egy jó évvel később, 1901. október
20-án még ünnepélyesebb keretek
között felszentelték Zeyk Domokos
százados és több vitézül elesett magyar honvéd emlékművét.
Egy évvel azutáni gondolatok
ezek, hogy tavaly megünnepeltük a
legendás termetű és hősiességű, de
mégis valós és mindhalálig hű harcosunk, Zeyk születésének 200. évfordulóját.
Ilyenkor, július vége táján, valósággal megszáll az ünneplés vágya
és akarása, megszáll és rám telepszik az emlékezés és a hősök napjának súlya – amit ötödjére is, hat
hónapos pocakkal, vidáman és boldogan hordozok. Átjár az érzés,
hogy úgy lehetek a mának hőse, ha

méltóképpen emlékezem, ünnepelek és teszek azért, hogy a holnapnak is legyenek hősei. A végtelen
tisztelet sem engedi még sejteni
sem, hogy vannak vagy lesznek valaha nagyobb hőseink, mint ők,
kiket szent kegyelettel hordozunk
és elevenítünk fel évről évre.
Náluk nagyobb hősökre nincs is
szüksége sem családunknak, sem
kisebb vagy nagyobb közösségeinknek, sem hazánknak, sem nemzetünknek. De emlékező és
ünneplő, valamint a mában a holnapért hősiesen helytálló és cselekvő
magyarokra óriási szükség van!
Egyre inkább hiánycikk a magyar,
mindemellett nem kezeljük védettként, mint a titkos receptes, levédett
termékeket. A magyar hozzávalóit
mind ismerjük, de sokan – túl sokan
– hígítják, vegyítik, az összetevőket
lecserélik. Így pedig más lesz a termék és az eredmény.
Így az ünnepeink egyre inkább
protokollízűek, az igazán ünneplők
gondolatai egyre ünneprontóbbak,
a lelkünk egyre csüggedtebb.
Így a holnapnak, a nemzetnek, a
mindhalálig hűséges Atyaistennek
lesznek-e magyar fiai és leányai?
Petőfi Sándor, Zeyk Domokos és
a többi hősünk szent nevét idén július végén, kik emlékeztünk és ünnepeltünk, újra elmondtuk – áldó
imádság mellett.
De: hol sírjaink domborulnak, gyermekeink, unokáink… leborulnak?
Iszlai Júlia

Érdeklődéssel olvastan a pénteki
(aug. 4.) Népújságban, hogy mivel
a hét végén fokozódik a kánikula,
milyen ötleteket ad a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság.
Nagyon helyes, hogy igyunk sok
vizet, kerüljük a fizikai munkát, viseljünk természetes anyagból készült világos ruhát stb. Nem
sorolom fel a többi ötletet, javaslatot, hiszen sokan olvasták az újságot. Mindez nagyon helyes és szép,
ha lehet, tartsuk is be.
De a polgármesteri hivatal, melynek főnöke orvos, és a megbízott alpolgármesterek mit tesznek az idős
emberek egészségének megvédéséért, a nyugdíjasokért, akik félórát
vagy annál is többet állnak az erős
napsütésben a buszmegállókban,
melyekben nincs még egy fa sem,
vagy egy régi, töredezett üvegfal
sem, ami árnyékot biztosítana (kivétel a főtér). A November 7. negyedi, a Kornisa negyedhez tartozó
Braseria megállóban vagy a régi
kórház, az onkológiai kórház megállójában sem, de a Tudor negyed
sem dicsekedhet azzal, hogy fedett,
árnyékot adó buszmegállóban várhatjuk a nagy nehezen végre megérkező autóbuszt. Tudja mindenki,

hogy az autóbusszal utazó közönség nagy része idős, kis-, esetleg
beteg gyermekkel utazó nagymama
vagy botra támaszkodó férfi. A
buszjáratok ritka menete sok várakozást igényel. Könnyen kaphat
akárki hőgutát, hiába van vékony,
világos ruhája. Hol vannak a régi
locsolóautók, mikor a forró aszfaltot vízzel öntözték? Kimentek a divatból! Vagy sok energiát
fogyasztanak a polgármesteri hivatal pénzalapjából?
És mi lesz, ha beáll a hideg, esős,
netalán havas időjárás a mínusz fokokkal? Akkor talán azt fogják javasolni, hogy az idősek üljenek
otthon – úgyis csúszós és jeges a
járda, főleg a lakónegyedekben,
hisz két ház között a senkiföldje
van.
Szeretném, ha az általam felvetett problémás kérdéseken a polgármesteri
hivatal
illetékes
tisztségviselői elgondolkoznának.
Abban a reményben írtam le
gondolataimat, hogy előbb vagy
utóbb meghallgatásra és megoldásra kerülnek.
Kiváló tisztelettel
Péter Mária
marosvásárhelyi lakos

A polgármesteri hivatal,
az illetékes alpolgármester
figyelmébe
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Magyar mintára szervezik át
a román futsalbajnokságot

Kisorsolták a következő teremlabdarúgó-évad bajnoki
programját a futballszövetség keretében működő szakosztály ülésén.

Bálint Zsombor

A 2017-2018-as idényben tíz
csapattal rendezik az 1. ligát. Ez
eggyel kevesebb, mint a tavaly. Kiesett a Kézdivásárhelyi SE és a
Kolozsvári Clujana, amelyek a következő szezonban a 2. ligában
szerepelnek, és helyükre csak egy
csapat, a 2. liga bajnoka, a Csíkszeredai Imperial Wet érkezik. Módosul
a
rendezés
is,
a
székelyudvarhelyiek edzője a volt
szövetségi kapitány, Jakab Zoltán
javaslatára a Magyarországon alkalmazott formát veszik át. Ennek
értelmében a 18 fordulós oda-viszsza alapszakaszt követően az első
hat jut a felsőházba, négyen pedig
a kiesés ellen küzdenek az alsóházban. A felsőházban két hármas csoportot alakítanak ki. Az egyikbe az
alapszakasz 1., 3. és 6. helyezettjei
kerülnek, míg a másikba a 2., 4. és
5. helyezettek. Mindkét csoportban
újabb oda-vissza körmérkőzést
szerveznek, ám az alapszakaszból
a legjobb 3, a második 1, a harmadik pedig 0 pontot visz magával.
Miután a csoportok végső sorrendje kialakul, a két csoportelső
három győzelemig tartó döntő sorozatot játszik, pályaelőnyt az alapszakaszban jobb helyen végző
csapat élvez. A két második odavissza csatában dönti el a bronzérem sorsát.
Az alsóházban a 7. helyezett a
10.-kel, a 8. a 9.-kel két győzelemig tartó sorozatban dönt a bennmaradásról, a két vesztes pedig
újabb, két győzelemig tartó sorozatot vív. A vesztes kiesik, míg a
győztes a 2. liga második helyezettjével játszik oda-vissza rendszerű osztályozót.
A bajnokság első fordulóját augusztus 26-ára tűzték ki elviekben,
a találkozókat azonban szombaton,
vasárnap, hétfőn vagy kedden is
lehet játszani. Újdonságot képez,
hogy ettől a bajnokságtól minden
fordulóból legkevesebb négy mér-

Sporttörténelmet írt
a magyar pilóta

Tóth Ferenc a világjátékokon
aratott sikere után a vitorlázó műrepülők világbajnokságán is aranyérmet nyert. A magyar pilóta
sporttörténelmet írt a Torunban rendezett vb-n, ugyanis hetedik világbajnoki címét szerezte meg,
egyúttal sorozatban a harmadikat.
„A Wroclawban megrendezett
világjátékok technikailag volt emberpróbáló, a toruni vb viszont
mentálisan viselte meg a mezőnyt”
– nyilatkozta győzelme után Tóth a

Nemzeti Versenysport Szövetség
tájékoztatása szerint.
A pilóta elmondta, a változékony
időjárás miatt a 12 nap alatt csak
négy versenyszámot tudtak teljesíteni, ugyanakkor végig készen kellett állniuk, hogy bármikor tudjanak
repülni, mivel nem lehetett tudni,
mikor kapnak felszállási engedélyt.
A dobogón nem Tóth volt az
egyetlen magyar, az ezüstérmet Szilágyi János szerezte meg.

RÖVIDEN

Az elmúlt évadban a Dévai Autobergamo nyerte az aranyat

kőzést lehet élőben követni a Futsal Romania Facebook-oldalon
vagy Youtube csatornán.
Mély csend a City’us háza táján
Az új bajnoki idénybe beiratkozott a City’us is, azonban a marosvásárhelyi klub mély csendbe
burkolózik, ami a leendő keretet és
előkészületeket illeti. Továbbra is
rengeteg a csapat tartozása, és nem
körvonalazódik a közeljövőben
megnyugtató megoldás, így várhatóan a folytatásban is helyi nevelésű fiatalokra alapoznak. Már akit
nem csábít el más klub, mert például Csala Zsolt kérte a szövetségtől, hogy tegyék szabadon
igazolhatóvá az elmaradt fizetések
okán.
Az előkészületi időszakról is
más klubok honlapjai alapján tudhattunk meg egyet s mást. Így például a City’us augusztus 9-10-én
Jászvásáron vesz részt egy barátságos tornán, ahol a házigazdák mellett a Galaci United és a moldvai
bajnok Classic Chişinău lesznek
még jelen, hogy aztán 12-13-án
Déván játsszon barátságos meccseket a házigazdákkal, a Classickal
és a szerb bajnok Ekonomac Kragujevaccal.
A bajnokság első fordulójában,
augusztus 26-án, a City’us Galacra
látogat, egy héttel később pedig
hazai pályán Călăraşi csapatát fogadja. Az 1. forduló további mérkőzései: Dévai Autobergamo –
Jászvásári Poli, Csíkszeredai Imperial Wet – Sepsi Futsal, Dunărea

Călăraşi – Temesvári Informatica,
Resicabányai Munkás – Székelyudvarhelyi FK.
A marosvásárhelyi csapat teljes
őszi programja (a dátumok változhatnak): Galaci United – City’us
(augusztus 26.), City’us – Dunărea
Călăraşi (szeptember 2.), Resicabányai Munkás – City’us (szeptember
16.),
City’us
–
Székelyudvarhelyi FK (szeptember 30.), Temesvári Informatica –
City’us (október 7.), Jászvásári
Poli – City’us (október 14.),
City’us – Sepsi Futsal (október
21.), Dévai Autobergamo – City’us
(október 28.), City’us – Csíkszeredai Imperial Wet (november 4.).
Az idén vélhetően a visszavágókból is megrendeznek kéthárom fordulót, erről még nincs
végső döntés.
Segesvár a 2. ligában
Maros megyét a Segesvári Pro
Tineret képviseli a 2. ligában. A teremlabdarúgó másodosztályban 12
csapat indul, és az előző évektől eltérően egyetlen csoportban, odavissza, heti fordulókkal döntik el a
sorrendet. A bajnoki idény szeptember 15-én rajtol a következő
mérkőzésekkel: Segesvári Pro Tineret – Fortius Buzău, Bukovina
Vikov – Brassói Colţea, Kolozsvári Clujana – Dévai West, Kézdivásárhelyi SE – Karácsonkői
Csalhó, Gyergyószentmiklósi Inter
– Nagyváradi Dinamo Leonard,
Gyergyóremetei Kereszthegy –
Luceafărul Buzău.

* A labdarúgó 1. ligában szereplő Bukaresti FCSB játékosa lett a Botoşani FC gólzsákja: Cătălin Golofca négy évre kötelezte el magát a fővárosiaknál, cserében új munkaadói 400 ezer eurót fizettek volt klubjának, és
vállalták, hogy továbbértékesítése esetén az adásvételi összeg 60 százalékát is átutalják a moldvai klubnak. A 27 éves játékos az élvonalbeli bajnokság eddigi négy fordulójában három gólt szerzett.
* Labdarúgó 1. liga, 4. forduló (vasárnapi eredmények): USK Craiova –
Astra Giurgiu 1-1, Concordia Chiajna – Bukaresti FCSB 1-2.
* Labdarúgó NB I, 4. forduló (vasárnapi eredmények): Debreceni VSC
– Ferencváros 0-0, Mezőkövesd – Videoton 0-2, Újpest – Vasas 1-0.
* A bajnok Bayern München labdarúgócsapata nyerte a német Szuperkupát, miután 2-2-es döntetlent játszott a Borussia Dortmund otthonában,
majd tizenegyespárbajban jobbnak bizonyult. A vendégcsapatból sérülés
miatt Arjen Robben, Jérome Boateng, James Rodriguez, David Alaba, Manuel Neuer, Thiago Alcántara és Juan Bernat is hiányzott. A Borussia részéről Sebastian Rode és Marc Bartra is hibázott, a Bayern lövői közül
viszont csak Joshua Kimmich rontott, így a bajorok megvédték címüket és
történetük során hatodik alkalommal hódították el a trófeát.
* Angliában az Arsenal ünnepelhetett Szuperkupa-győzelmet, miután a
vasárnapi döntőben ugyancsak büntetőpárbajban legyőzte a Chelsea-t. A
rendes játékidő 1-1-es döntetlenre zárult, a tizenegyesrúgásokban az Arsenal 4-1-re diadalmaskodott. Courtois kapus, majd Alvaro Morata is elhibázta a Kékeknél, míg az Ágyúsoknál Walcott, Monreal,
Oxlade-Chamberlain és Giroud hibátlanul végezte el a büntetőt, így az
Angol Kupa után (amelynek döntőjében ugyancsak a Chelsea volt az ellenfél) az Arsenal a Szuperkupát is elhódította.
* Hollandia nyerte a 2017-es női labdarúgó-Európa-bajnokságot. A vasárnapi döntőben a németalföldi válogatott 4-2-re nyert Dánia ellen. A két
csapat a csoportkörben is összemérte erejét, akkor is a hollandok nyertek,
1-0-ra.

Székelyföld Kerékpáros Körversenye, tizenegyedszer

Szerdán Sepsiszentgyörgyön kezdődik el
a 11. Székelyföld Kerékpáros Körversenye, a nemzetközi viadal az idei évben
Székelyföld minden fontosabb városát
érinti.

A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI)
versenynaptárában 2.2-es kategóriájú viadal idei
összdíjazása 11.500 eurót tesz ki, a viadal hivatalos csapatbemutatóját szerdán Sepsiszentgyörgyön
tartják, ezt követően a kovásznai megyeszékhely
ad otthont a prológnak is. A tavalyi csapatbajnokság győztese, a Tusnad Drag Cycling Team idén is
megismételné a 2016-os eredményét.
„Az idei verseny során arra törekedtünk, hogy
a mezőny áthaladjon Székelyföld legfontosabb városain, így biztosan láthatóak leszünk Sepsiszentgyörgyön,
Kovásznán,
Kézdivásárhelyen,
Baróton, Székelyudvarhelyen, Szentegyházán,
Gyergyószentmiklóson és Csíkszeredában is, ez
pedig lehetőséget ad a térség lakóinak, hogy még
jobban megismerkedhessenek kerékpárral úgy is
mint sportág. Ezúttal is köszönetünket fejezzük ki
a fent említett városok önkormányzatainak, valamint Kovászna és Hargita megye tanácsának, amelyek segítettek a verseny létrejöttében, segítettek
abban, hogy a térség egy ilyen fontos és nagyszabású nemzetközi viadalnak adhat otthont. Mint ismeretes, a Székelyföld Kerékpáros Körversenye
volt az első olyan nemzetközi kerékpáros verseny
Romániában, amelyet kalendáriumába iktatott az
UCI, ez a hagyomány pedig minket is arra kötelez,
hogy a viadal szintjét megtartsuk” – nyilatkozta
Novák Károly Eduárd, a Tusnad Drag Cycling
Team alapítója és sportolója.

Hollandia női labdarúgó-válogatottja Európa új bajnoka

A verseny műsora

* augusztus 9., 18.00 óra: csapatbemutató Sepsiszentgyörgyön
* augusztus 9., 19.00 óra: prológ Sepsiszentgyörgyön
* augusztus 10., 11.00 óra: 1. „Kastély” szakasz rajtja (159,3
km): Kovászna – Kézdivásárhely – Sepsiszentgyörgy – Barót –
Székelyudvarhely
* augusztus 11., 11.00 óra: 2. „Királyetap” rajtja (169,5 km):
Székelyudvarhely – Gyergyószentmiklós – Szentegyháza – Csíkszereda
* augusztus 12., 10.00 óra: 3A szakasz rajtja (egyéni időfutam;
6,2 km)
* augusztus 12., 17.00 óra: 3B szakasz rajtja (125,4 km): Csíkszereda – Csíkrákos – Csíkszépvíz – Csíkszereda – Csíkszentkirály – Csíkbánkfalva – Csíkszentlélek – Csíkszereda

Nemzetközi részvétel
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Előzetesen 14 csapat jelezte részvételét a 11. Székelyföld Kerékpáros
Körversenyen, ám a szervezők optimisták, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan az utolsó pillanatokban még bővülhet a nevezők száma, egyébként húsz csapattal számolnak a rendezők. Az előzetes listán három
kontinentális csapat szerepel, a TDCT-n kívül egy osztrák és egy svájci
gárda, öt klubcsapat Magyarországról érkezik, de indul a moldáv és a
szerb válogatott is. Romániát a Tusnad Drag Cycling Team mellett a
CSA Steaua Bukarest képviseli. „Annak ellenére, hogy a szervezésből
is kivettem a részemet, a Székelyföld Kerékpáros Körversenyen csapatomat, a Tusnad Drag Cycling Teamet a célunk, a győzelem elérésében fogom segíteni. Minden eddigi kiírásban az európai élmezőnyhöz
tartozó kerékpárosok indultak a viadalon, a győztes átlagsebessége
pedig a hasonló viadalokénál jóval magasabb volt. Fontos, hogy legyen
folytonosság és hogy az európai csapatok versenyzői jó élményekkel
távozzanak idén is a Székelyföldről” – jegyezte meg Novák Károly
Eduárd, a Román Kerékpáros Szövetség elnöke.
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Szolgáltatás – üzleti ajánlat

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

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

Az EUROPA PANZIÓ alkalmaz KONYHAI MUNKÁST, PINCÉRSEGÉDET és RECEPCIÓST. Érdeklődni a 0745-059-968-as telefonszámon. (2749)
BÁROSLÁNYT alkalmazunk. Tel. 0771-652-682. (19190-I)

KERESKEDELMI CÉG RAKTÁROST, ÁRUKIHORDÓT alkalmaz vonzó fizetéssel. Tel. 0744-707-550. (19171-I)

Az ANI-CO TRADE KFT. korhatár nélkül alkalmaz, ha szükséges
betanít MEDENCEGYÁRTÁSBAN JÁRTAS SZAKEMBEREKET
teljes vagy részmunkaidőre. Ugyanott korszerűen felszerelt autófóliázó műhelybe FÓLIÁZÓ SZAKEMBERT alkalmaznak. Érdeklődni,
jelentkezni a 0722-555-118-as telefonszámon. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)

A FAN COURIER MAROSVÁSÁRHELY alkalmaz FUTÁROKAT
és ÁRUMOZGATÓKAT. Követelmények: felelősségérzet, komoly
hozzáállás, rugalmasság; B kategóriás hajtási jogosítvány (a futároknak). Az önéletrajzokat a hr.tgmures@fancourier.ro e-mail-címre várjuk. Részletek a 0265/311-470-es telefonszámon, 4062-es mellék.
(60164)

PIZZÁST, KONYHÁST, FUTÁRT, PINCÉRT keresünk. Tel. 0755387-474. (19189-I)

A DEPISTO STAR KFT. alkalmaz SZAKKÉPZETT és SEGÉDVILLANYSZERELŐT építkezési munkálatokra. További információ
a 0770-654-788-as telefonszámon. (sz.-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-696-055. (19212-I)

BÁROSLÁNYT alkalmazunk a Dacia komplexumnál levő helyiségünkbe. Tel. 0741-143-377. (19216-I)

GYÓGYSZERÉSZT és GYÓGYSZERÉSZASSZISZTENST alkalmazunk. Tel. 0728-879-739. (19215)
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
ELADÓ 2 szobás, első emeleti tömbházlakás Erdőszentgyörgyön, a
Hosszú utcában. Érdeklődni a 0748156-006-os telefonszámon. (2927-I)

ELADÓ Mezőpanitban, a 647. szám alatt
családi ház: négy szoba, konyha, fürdő,
pince, garázs, melléképüéletekkel, 380
V-os áramszolgáltatással is, 24 ár telken.
Ugyanitt használt bútorok is eladók. Tel.
0265/322-138,
00-36-20-476-6942.
(2806)
KIADÓ garzon a Kárpátok sétányon
két egyetemista lány számára. Bére:
530 lej. Tel. 0770-340-264. (2848-I)
ELADÓ Nyárádmagyaróson 21,5 ár
beltelek. Tel. 0744-760-609. (2606-I)

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

BÚZAKORPA
eladó
a
koronkai
malomnál: 25 kg/zsák 17,5 lej (0,7
lej/kg). Tel. 0722-356-303, 0722-396107. (2442)
ELADÓ
(2809)
TŰZIFA
(2881)

TŰZIFA
(2880)

ELADÓ
(2879)

tűzifa.

Tel.

0746-468-988.

eladó.

Tel.

0742-318-981.

eladó.

Tel.

0740-910-651.

tűzifa.

Tel.

0749-837-290.

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (2678-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (2678-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0752-575568. (2923-I)
TÉLIRE való tűzifa eladó. Tel. 0740278-920. (2923-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0753-590792. (2923-I)

TŰZIFA
(2924)

TŰZIFA
(2924)

eladó.

Tel.

0740-383-071.

eladó.

Tel.

0740-919-662.

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Engi Ludovic névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (2914)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2220)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (19009)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (2733)
ÁRUSZÁLLÍTÁST vállalok.
0760-423-495. (2636-I)

Tel.

TÉVÉJAVÍTÁS a kliens lakásán. Kimegyek falura is. Tel. 0740-527-205.
(19174-I)

KUTAT ásunk és takarítunk. Tel. 0743597-787. (2566)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát,
tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-847346. (2303)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (2696)

SZOBA- és kerítésfestést vállalok. Tel.
0754-321-542. (2801)

NEM ÁGYBAN FEKVŐ, beteg hölgy
mellé állandó jellegű gondozónőt
keresünk. Tel. 0365/414-789. (2882)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (2875)
IDŐS HÖLGY mellé gondozónőt keresünk. Tel. 0744-506-624. (2915-I)
CÉG 10% KEDVEZMÉNNYEL építkezési munkát vállal: háztetők készítését
(Lindab
cserépből)
és
javításokat, bádogosmunkát, cserépforgatást, bontást, belső-külső munkálatokat,
kapuk,
kerítések
készítését, szigetelést stb. Tel. 0747634-747. (2918)

MEGEMLÉKEZÉS

Szívünk mélységes fájdalmával,
de
a
Jóisten
akaratában
megnyugodva
emlékezünk a drága jó
feleségre, édesanyára, rokonra, jó barátra, szomszédra,
ismerősre, PUSKÁS PÁLMA
KATALINRA született Szalló
Pálma Katalin halálának első
évfordulóján. Megemlékező
istentisztelet 2017. augusztus
13-án 11 órai kezdettel
Marosvásárhelyen, a Szabadság
utcai
református
templomban.
Erre
az
alkalomra szeretettel hívunk
és várunk minden emlékezőt!
A gyászoló család. (2844)

Fájó
szívvel
emlékezünk
augusztus 8-án id. FERENCZI
IMRE volt hagymásbodoni
lakosra
halálának
első
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Élettársa,
Erzsébet
és
Annuska. (2921)

Kegyelettel
emlékezünk
elhunyt volt osztálytársunkra,
ORBÁN DEZSŐRE. A Bolyai
Farkas Középiskolában 1969ben
végzett
XII.
D-s
osztálytársai
és
osztályfőnöke. (2922-I)

ELHALÁLOZÁS
Fájdalommal értesültünk, hogy
ZSOLDOS ADEL
született Germán
hosszú betegség után Magyarországon csendesen megpihent.
Elhamvasztása után hamvait augusztus 14-én 13 órakor helyezzük
örök
nyugalomra
a
balatonmáriafürdői temetőbe.
Nyugodjál békében, drága testvérünk!
„Sokat szenvedtél e földön,
Boldog leszel az Úr birodalmában.”
Testvérei és családtagjaik.
(2899-I)
Fájó szívvel értesültem drága sógornőm,
ZSOLDOS ADEL
haláláról. Nyugodjál békében,
Adelka! Szép emléked örökre
megőrzöm szívemben.
Irénke. (2899-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, anya, nagymama, testvér, rokon, jó barát,
SZŐKE KATALIN
életének 85. évében elhunyt. Temetése 2017. augusztus 8-án 15
órától lesz a református temetőben. Emléke legyen áldott, nyugodjék békében!
Fájó szívvel búcsúznak tőle:
fia, István, unokái: Szilárd,
Zsuzsi, Tomi, Sanyika
és Csöpi. (2925-I)
Megrendült szívvel vettünk tudomást nagynénénk,
ZSOLDOS ADEL
haláláról. Nyugodjál békében,
Adel!
Sanyi, Misi és családtagjaik.
(2899-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
2017. augusztus 6-án tragikus
hirtelenséggel, csupán 65 éves
korában elhunyt a székelykövesdi születésű ilencfalvi lakos,
FODOR JOLÁN.
Temetése 2017. augusztus 8-án
du. 4 órakor lesz az ilencfalvi temetőben.
Búcsúzik szerető férje, Sándor,
két fia, Sándor és Attila,
egyetlen unokája, Zsolt,
valamint menye. (2913-I)
„Nem magának élt, hanem másokat boldogítani volt élete célja, és
jót tenni élete öröme.”
(Szent Ambrus)
Vérző szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a drága jó férj, szerető apa,
TROMBITÁS GYÖRGY
(Gyuri)
a Művészeti Líceum
volt hegedűtanára
hosszú szenvedés, de nagy méltósággal és türelemmel viselt beteség után értünk dobogó szíve
életének 63. évében megszűnt
dobogni. Drága halottunk temetése 2017. augusztus 8-án, kedden 13 órakor lesz a református
temetőben.
Bánatosan búcsúzik tőle
felesége és lánya.
Drága emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (1574-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após,
nagytata, dédnagytata, rokon, ismerős és szomszéd,
id. FUCCARO PÉTER
életének 85. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének. Szeretett halottunkat augusztus 9-én, szerdán 13 órakor helyezzük örök
nyugalomra a katolikus temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Búcsúznak tőle: felesége,
három gyermeke és azok
családja, három unokája
és dédunokája. (2919-I)
Fájdalommal, szomorú szívvel
tudatjuk, hogy szeretett testvérünk,
VERESS IBOLYA
2017. augusztus 6-án 76 éves korában elhunyt. Drága halottunkat
augusztus 9-én, szerdán 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a
marosvásárhelyi református temetőben.
Gyászoló testvérei. (2933-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya,
ARANYI TERÉZ
szül. Benedek
életének 91. évében elhunyt. Temetése augusztus 9-én 14 órakor
lesz a katolikus temető felső kápolnájából.
A gyászoló család. (2936-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Együttérzésünket fejezzük ki
Tőkés Gyula kollégánknak
ezekben a nehéz percekben
szeretett ÉDESAPJA elvesztése
miatt érzett fájdalmában. Isten
nyugtassa békében! Őszinte
részvétünk a gyászoló családnak. A Gedeon Richter
Románia Rt. munkaközös-sége.
(sz.-I)

Mély együttérzésünket fejezzük
ki kollégánknak, Trombitás
Józsefnek szeretett TESTVÉRE
elhunyta miatt érzett fájdalmában. Isten nyugtassa! A
Cetanaş család. (60203-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki kollégánknak, Trombitás
Józsefnek szeretett TESTVÉRE
elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nyugodjék békében!
Kollégái az Imatex Rt-től.
(60203-I)

Fájó
szívvel
búcsúzunk
ZSIGMOND
ERZSÉBETTŐL,
szeretett
Zsike
néninktől.
Vigasztalódást
kívánunk Istvánnak, Csabinak
és a gyászoló családnak. Karcsi
és Pötyi. (-I)

A
Marosvásárhelyi
VII.
Szabadság Utcai Református
Egyházközség presbitériuma,
lelkipásztorai,
valamint
a
gyülekezet minden tagja fájó
szívvel búcsúzik Trombitás J.
Edit
presbiter
férjétől,
TROMBITÁS GYÖRGYTŐL, volt
kórustagunktól. Emléke örökké
megmarad
és
élni
fog
szívünkben. Ezúton fejezzük ki
őszinte
részvétünket
a
családtagoknak. Isten veled,
nyugodjál
békében,
drága
Gyuri! A Presbitérium. (2916-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás
szívvel
mondunk
köszönetet mindazoknak, akik
TÓTH
PÁLT
utolsó
útjára
elkísérték, lélekben velünk voltak
és fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (-I)
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A Siletina Impex –
Helyi Közszállítási
Vállalat Rt.
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személyzetválogatást
szervez
autóbuszsofőri állások
betöltésére:

Követelmények:
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély (atestat)
– legkevesebb két év tapasztalat személyszállításban
A kérvények önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az
engedély, a végzettséget
igazoló iratok másolatával,
esetleges ajánlással a cég
Marosvásárhely, Béga utca
2. szám alatti titkárságán
nyújthatók be hétfőtől péntekig 9–15 óra között.
Bővebb felvilágosítás
a 0265/269-077-es
telefonszámon.
FONTOS TELEFONSZÁMOK

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

Utazási irodák

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

A marosvásárhelyi székhelyű
CLINI-LAB KFT.
munkatársat keres
RAKTÁROSI munkakör betöltésére:

A Locativ Rt.

– Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2/A –

nyilvános versenytárgyaláson bérbe adja

az alábbi, Marosvásárhelyen található, nem lakás rendeltetésű helyiségeket:
Sorszám

Cím

Felület

Rendeltetés

1.

Mihai Viteazul u. 3. sz.

35,99 m2

2.

Forradalom u. 3. sz.

87,95 m

3.

Rózsák tere 1. sz., 2. helyiség 103,62 m2 szolgáltatás

2

szolgáltatás/iroda

kereskedelmi felület (élelmiszer, nem élelmiszer),
közétkeztetés, szeszes ital
árusítása nélkül

A versenytárgyalásra 2017. augusztus 24-én 10 órakor kerül sor a
feladatfüzet alapján, amelyet 100 lej befizetésével augusztus 8-tól 812 óra között lehet beszerezni a Locativ Rt. Bartók Béla u. 2/A sz. alatti
székhelyén, a 7-es irodában.
Feliratkozás és a szükséges dokumentáció benyújtásának határideje
2017. augusztus 23., déli 12 óra.
A versenytárgyaláson csak azok vehetnek részt, akik benyújtották a
szükséges aktacsomót és licitálnak.
Bővebb felvilágosítás naponta a cég székhelyén és a 0265/260-375
(25-ös belső) telefonszámon vagy a www.locativmures.ro honlapon.

Feladat:
• Az árukészlet átvétele, bevételezése, raktárban való elhelyezése,
raktárból kiadása,
• A raktár számítógépeinek és kapcsolódó egységeinek kezelése,
• Csomagok készítése, rakodás,
• Az árukészlet mennyiségének, minőségének és lejáratának
nyilvántartása,
• Leltárak készítése.
Elvárások:
• Középfokú képzettség,
• Számítógép-felhasználói ismeretek,
• Hasonló területen szerzett tapasztalat,
• Pontos, precíz munkavégzés,
• Terhelhetőség, hosszított munkaidőre való hajlandóság,
• Előny a B kategóriás jogosítvány és alapfokú angol nyelvtudás.
Teljesítményarányos bérezést és szakmai képzéseken való
részvételt ajánlunk.
Önéletrajzokat a hr@clinilab.ro címre várunk, érdeklődni is itt lehet,
valamint a 0723 335 660 telefonszámon.
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