
Háromnapos 
búcsúünnep 
Jobbágytelkén
A falu „nagybúcsúja”, a szeptember 8-i
Kisboldogasszony napi katolikus
búcsú Jobbágytelke talán legjelentő-
sebb ünnepe, amikor hazasereglenek
az elszármazottak, megtelik a temp-
lom népviseletbe öltözött fiatalokkal és
idősekkel. 

____________2.
Mindenható 
juhászok (?!)
A Remeteszeg és Bese közötti domb-
oldalakon egy másik juhnyáj is tanyá-
zik, így az emberek termését pár éve
két irányból is juhnyájak dézsmálják.

____________4.
Megóvták 
az óvodapályázatot
Szentpálon három éve építettek új
óvodát, ezért új óvodára ezúttal Bese-
nyőbe pályáztak. Ez is az uniós pályá-
zat része volt, azonban megóvták,
ezért nem tudták kivitelezni. 
____________6.
Fontosak 
a külkapcsolatok is
A hónap eleji rendezvények egyik kie-
melt eseménye a testvértelepülések
találkozója volt, amelyre a lukafalvi ön-
kormányzat 16.500 eurós támogatást
nyert az Európai Bizottság Európa a
polgárokért nevű pályázati programja
révén. 

____________9.

A látszat ellenére nem volt felhőtlen a tegnapi iskolakezdés
sem a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban,
sem a kezdő osztályaitól jogtalanul megfosztott Római Ka-
tolikus Teológiai Líceumban, amelynek a szerkezetét nem
tartották meg, csak az osztályait csatolták a Bolyaihoz.
Ilyenformán az intézmény elveszítette jogi személyiségét, és
a katolikus egyház képviselőinek a hatásköre is megszűnik
az iskolát illetően. Amit ideiglenes megoldásként is fel lehet
fogni, de valójában az iskola jogi helyzetét félremagyarázó
rosszindulatú tűzoltásnak tekinthetjük. Az intézkedés
ugyanis egy sor kérdést vet fel mindkét fél részéről.

Más időszámítás szerint 
„Az iskola az a különleges világ, ahol még az időszámítás is más: az

év szeptemberben kezdődik, és augusztusban ér véget, tele van felfede-
zésre váró titkokkal, rejtélyekkel, feladatokkal. Ezek megfejtése, meg-
oldása is rátok vár” – szólt a Bolyai 39-re szaporodott osztályainak
diákjaihoz Mátéfi István iskolaigazgató, aki a felelősségtudattal végzett
munkára, a lehetőségek kihasználására biztatta a tanulókat, élményekkel
teli iskolai évet kívánva nekik.

Az évnyitó ünnepségen Benedek Zsolt, a Református Kollégium igaz-
gatója köszöntötte a kollégium diákjait. A legmeghatóbb pillanat a három
előkészítő osztály bemutatása volt, akik kettes sorokban felvonultak a

Haragszom a benzinkútra!
Haragba került Traian Băsescu a MOL-kúttal. Annyira meghara-

gudott, hogy hadat üzent neki, és a múlt hét végén a Népi Mozgalom
Pártjának (PMP) Neptunon tartott nyári egyetemén bojkottra biztatta
a résztvevőket és minden „románt”: soha többé ne vásároljanak ben-
zint a magyar töltőállomáson. „Nemes” felháborodásának oka, hogy
állítólag – én magam nem tapasztaltam, bár rendszerint a MOL-nál
vásárolom a benzint – az autonóm Székelyföld térképét osztogatják.
Ha kell, ha nem. A volt elnök szerint ezzel „kampányt folytatnak a
román alkotmány ellen”, amit természetesen egyetlen cég sem enged-
het meg magának annak az országnak a területén, ahol vállalkozást
folytat.

„Hogyan engedheti meg magának a MOL, hogy szórólapokat ter-
jesszen a benzinkutaknál az autonóm Székelyföldről egy olyan állam
területén, amelynek az alkotmánya egyértelműen leszögezi, hogy egy-
séges állam?” – tette fel a szónoki kérdést. Ugyanakkor a párt parla-
menti képviselőinek feladatul adta, hogy „minden közszereplés
alkalmával intézzenek támadást a MOL-kutak ellen”.

A nyári egyetem másik fő témája szinte magától értetődően az
RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor volt, akinek Băsescu „soha nem felejti
el” azt a kijelentését, hogy december 1-je a romániai magyar közösség
számára gyásznap, nem ünnep. A volt elnök előszedte a vad naciona-
listák teljes arzenálját: hogy Kelemen Hunor román állampolgár,
ebben az országban született, és ennek ellenére hiányzik belőle „a tör-
ténelmi valóság tisztelete”.

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás az 5. oldalon)
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Mózes Edith

Bodolai Gyöngyi

Reményekkel és csalódásokkal

Megkezdődött az iskola

Fotó: Nagy Tibor

AKCIÓ!
Iskolások és egyetemisták figyelmébe!

2017. szeptember 1. és 30. között minden iskolás és egyetemista ügyfelünknek 
50%-kal olcsóbban kínáljuk 

a sima és az antireflex védőréteggel ellátott  műanyag lencséket.
Az akció érvényes:

• műanyag American Standard HMC-re (Italy)
• sima műanyag lencsére

a következő dioptriatartományra: 0 ±6,0 sph és 0 ±6/2 cyl
(Amíg a készlet tart!)

Marosvásárhely:
– Posta utca 3. sz. Tel: 0265/212-304, 0365/410-555
– 1918. Dec. 1. sugárút 49. sz. Tel: 0265/263-351, 0365/410-557
– Rózsák tere 53. sz. Tel: 0265/250-120, 0365/410-559
– Dózsa György utca 60. sz. Tel: 0265/265-205
– Köztársaság tér 5. sz. Tel: 0365/430-939

Szászrégen: Iskola utca 11. sz. Tel: 0265/512-042, 0365/410-558
Szováta: Fő út 196. sz. Tel: 0265/577-282

A Danubius Hotelben. Tel. 0742-100-323



Rendkívüli 
szimfonikus hangverseny

Japán Nagykövetsége, a Kumamoto-Románia Egyesü-
let és a marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum együtt-
működésével rendkívüli szimfonikus hangversenyre
kerül sor szeptember 14-én, csütörtökön este 7 órakor
a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében. Vezé-
nyel Shinya Ozaki, zongorán közreműködnek Misaki
Kawaguchi és Reika Eto japán zongoraművészek, fu-
volán Pethő Rebeka, vibrafonon Hayashi-Kelemen Já-
cint Yuuka játszik. Műsoron: F. Devienne-, Mark
Glentworth-, Grieg-, Schumann-, Smetana-művek.

Székely-mezőségi vigadalom 
Mezőpanitban

A Pro Pambus Mezőpanitért Ifjúsági Egyesület szep-
tember 16-án szervezi meg a székely-mezőségi viga-
dalmat a helyi iskola udvarán. A tizenkét meghívott
tánccsoport mellett fellépnek a község népdalénekesei
is. 15 órától a tánccsoportok huszárok kíséretében fel-
vonulnak a faluban, majd 16 órától 20 óráig valamennyi
tánccsoport fellép az iskola udvarán. Ezt követően tánc-
ház lesz, muzsikál Miklósi Hunor, Szigeti Nimród és
Szabó Bence. Az együttesek mellett három énekes fel-
lépő is lesz, az iskolában pedig népművészeti kiállítást

tekinthetnek meg az érdeklődők. Az esemény fő támo-
gatója: Mezőpanit Polgármesteri Hivatala, a Maros Me-
gyei Tanács, a Communitas Alapítvány és az RMDSZ. 

Nyitott kapuk napja a tűzoltóságnál
Ezen a héten szeptember 17-ig délelőttönként 9-től 15
óráig a megyeszékhelyen és a megyei felügyelőségnek
alárendelt egységek tűzoltó-alakulatainál nyílt napot tar-
tanak. Az oltási akciók és a műszaki felszereltség be-
mutatóira várják a látogatókat.

Helyi termékek vására 
A Magyar Termék nagydíjas Petry Látványműhely és
Múzeum udvarán ismét megszervezik a Local Farmers’
Market rendezvényt. A vásár bő felhozatalt kínál a kü-
lönböző hagyományos és helyi portékákból: hús-, tej-
termékek, sajt, méz, lekvár, szörp, gyümölcslevek, bor,
pálinka, zöldség, gyümölcs, tea, fűszerpaprika, olaj, va-
lamint kézművestermékek (házi készítésű kencék,
szappanok, táskák, pénztárcák, ékszerek). A vásárt
szeptember 15-én, pénteken 8-19 óra között tartják.

XXV. Hajnal akar lenni
November 11-én és 12-én Szatmárnémetiben szervezik
meg a XXV. Hajnal akar lenni népdaléneklési versenyt
a műkedvelő népdalénekesek számára, a népdalének-
lés népszerűsítéséért. Bárki jelentkezhet, aki nem vég-
zett ének szakot akadémián vagy főiskolán, nem
engedélyezett énekes, és betöltötte 12. életévét. Jelent-
kezési határidő október 31. 

A hét végén tartották Jobbágy-
telke hagyományos Kisboldog-
asszony napi búcsúját, de
ezúttal új elemekkel is bővült a
rendezvény.

A falu „nagybúcsúja”, a szeptember
8-i Kisboldogasszony napi katolikus
búcsú Jobbágytelke talán legjelentő-
sebb ünnepe, amikor hazasereglenek
az elszármazottak, megtelik a templom
népviseletbe öltözött fiatalokkal és
idősekkel. Így volt ez pénteken is,
majd az ünnepi szentmise után az em-
berek hazavonultak az ünnepi asztal
köré, de alig nyelték le a falatokat, a
fiatalok máris az utcára csalogatták
őket. Ugyanis a búcsú napján tartja a
helyi fiatalság a hagyományos szüreti
bált. A csőszlegények és -lányok sze-
kéren és lóháton ülve, ének- és zene-
szóval bejárták a falut, így hívogatva
mindenkit az esti bálba. 

Idén nem korlátozódott az ünnep
csak a pénteki napra, ugyanis a Job-
bágytelki Kulturális Egyesület (JKE)
egy pályázatnak köszönhetően három-
napos rendezvénysorozattal rukkolt
elő. A 3 éjjel, 3 nap címet viselő prog-
ramban szombaton délben két előadást
is hallhattak az érdeklődők a Tóskerti
Csűrben: Novák Ferenc „Tata”, a Nem-
zet Művésze, illetve Kossuth- és Erkel-
díjas koreográfus a néptánc történetéről
tartott kimerítő értekezést, míg Balássy
András a jobbágytelki szalmafonás és
értékesítés kérdéseiről elmélkedett
Szalmaláng címmel. Szombat délután

ismét megtartották a Parasztolimpiát,
amelyre idén többnyire gyerekek ne-
veztek be: a lányok meghatározott idő
alatt szalmát kellett tisztítsanak, hajat
fonjanak be, illetve kukoricát fejtsenek,
bokrétát kössenek a legényeknek, míg
a legénykék ostorcsattogtatásban, aka-
dálypályán való átjutásban versenyez-
tek talicskázással vagy vizes játékkal.
A legügyesebb lány egy szalmakalapot
és egy házi kenyeret vehetett át, a leg-
ügyesebb legényke ugyancsak szalma-
kalapot. Este a Kertmoziban filmet
vetítettek a fiataloknak. Vasárnap dél-
után kispályás focitornát rendeztek
három helyi és egy szovátai csapat
részvételével, a serleget a helyi nép-
tánccsoport legényei hódították el. Ez-

után táncelőadásra várták a falu népét
a kultúrotthonba, ahol a segesvári Ki-
kerics náptánccsoport mezőmadarasi,
marossárpataki és palatkai néptáncok-
kal lépett fel, míg Puczi Kozák Ernő
romái cigánytáncokkal bírták tapsra a
közönséget. Este táncházzal zárult a
hétvégi rendezvény.

Kérdésünkre a JKE elnöke, Siklódi
István Attila elmondta: ez az ünnepség
egy kulturális projekt része, augusztus-
ban a falu „kisbúcsúját” szervezték
meg Szent Lőrinc napján, a nagybúcsú
volt a második esemény, míg decem-
berben táncházas esték lesznek. A kul-
turális projekt a Bethlen Gábor Alap és
a Magyar Művészeti Akadémia támo-
gatásával valósul meg ebben az évben.

Ma MÁRIA, 
holnap KORNÉL napja.
KORNÉL: latin eredetű férfi-
név, a Cornelius nemzetségnév-
ből. Jelentése: somfa vagy
szarv.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. szeptember 11.
1 EUR 4,5978
1 USD 3,8280

100 HUF 1,5001
1 g ARANY 164,7432

Őszi hálaadás és harangszentelés
Szeptember 21-én, csütörtökön délután 6 órai kezdettel a
nyárádszeredai unitárius templomban a helyi Deák Farkas
Általános Iskola diákjai Ferencz Örs tanár vezetésével, 22-
én, pénteken pedig az Imreh Jenő kebeleszentiványi refor-
mátus lelkész által irányított ifjúsági zenekar lép fel az őszi
hálaadás előtti zenei áhítat alkalmával. Szeptember 23-án,
szombaton délelőtt 11 órától harangszentelési szertartásra
kerül sor Bálint Benczédi Ferenc püspök szolgálatával, va-
lamint a Duxbury UUCH testvérgyülekezetből érkező és
hollandiai vendégek részvételével. Minden érdeklődőt sze-
retettel várnak. 

Gardénia
A Marosvásárhely – Baja Baráti Társaság felkérésére
szeptember 15-én, pénteken 19 órakor újra látható a Gar-
dénia című előadás a marosvásárhelyi Spectrum Színház-
ban. Rendező: Török Viola. Jegyek a Spectrum Színház
jegypénztárában (Rózsák tere 13. szám), hétköznapokon
8.30 és 11.30 óra között válthatók, telefonos helyfoglalás
a 0744-301-875-ös számon, naponta 8.30 és 18 óra között,
illetve a www.biletmaster.ro oldalon. 

Aranymise 
Csató Béla korábbi marosvásárhelyi főesperes szeptember
12-én, ma 18 órától aranymisét celebrál a marosszentgyör-
gyi karmelita kolostorban. Az ünnepi szentmise alatt a ko-
lostor bárki előtt nyitva áll.

Pokorny László fogadóórája
Dr. Pokorny László megyei tanácsos szeptember 13-án,
szerdán 9 órától Marosvásárhelyen a Szociális Ellátási és
Gyermekvédelmi Igazgatóságon – Trébely utca 7. szám, C
épület – szociális és környezetvédelmi kérdésekben tart fo-
gadóórát. 

Mérleget készített 
a bűnügyi rendőrség 

Az év elejétől augusztus elsejéig a Maros Megyei Rendőr-
felügyelőség bűnügyi osztálya 2800 alkalommal szállt ki
helyszínre, bűncselekmények felderítésére, és 1754 eset-
ben folytatott helyszíni kivizsgálást. 1047 esetben végeztek
házkutatást, vettek részt a bűncselekmények feleleveníté-
sében, munkabalesetek kivizsgálásában. 192 alkalommal
azonosították a tetteseket, akik 159 eset bűnrészesei vol-
tak – közölte a rendőrség sajtóosztálya. 

Játszd újra, Győző! – 
ünnepi HAHOTA-kabaré

A marosvásárhelyi HAHOTA Színtársulat Puskás Győző
50. születésnapja tiszteletére összeállított ünnepi kabaré-
válogatásának bemutatójára október 15-én, vasárnap este
7 órától kerül sor a Maros Művészegyüttes előadótermé-
ben. További marosvásárhelyi előadások: október 22-én,
vasárnap, november 4-én, szombaton és 5-én, vasárnap
este 7 órától. Jegyek elővételben a Maros Művészegyüttes
és a Kultúrpalota jegypénztárában.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

12., kedd
A Nap kel 

6 óra 55 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 40 perckor. 
Az év 255. napja, 
hátravan 110 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647
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IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulások, 
eső várható

Hőmérséklet:
max. 250C
min. 120C

Megyei hírek

Gligor Róbert László

RENDEZVÉNYEK

Háromnapos búcsúünnep Jobbágytelkén

Vasárnap segesvári néptáncosoknak is tapsolhatott a jobbágytelki közönség 

A szüreti bál a „nagybúcsú” szerves részét képezi a faluban                     Fotó: Gligor Róbert László



Az a kötelességünk, hogy megvédjük a magyar em-
bereket, éljenek Magyarországon, a határon túl,
vagy akár több ezer kilométerre – jelentette ki Szij-
jártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfői
budapesti sajtótájékoztatóján.

A tárca vezetője közölte: telefonon egyeztetett Brenzovics
Lászlóval, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnö-
kével a további lépésekről az ukrán oktatási törvény ügyében.

Tájékoztatása szerint hétfőn a helyzetet ismertető és intéz-
kedést sürgető levélben fordul az EBESZ főtitkárához, az
EBESZ nemzeti kisebbségi főbiztosához és soros elnökéhez.

Hasonló módon sürget intézkedést az ENSZ emberi jogi
főbiztosánál, az ET főtitkáránál, valamint az unió szomszéd-
ságpolitikáért és csatlakozási tárgyalásokért felelős biztosánál.
Rámutatott: minden nemzetközi intézményt fel kell használni
annak érdekében, hogy a „gyalázatos” törvénymódosítás ne
léphessen életbe. A miniszter kiemelte: ez a törvény nemcsak
a magyar–ukrán kapcsolatokról szóló jogszabályokat, az unió
és Ukrajna közötti társulási megállapodást, hanem az ukrán
alkotmányt is súlyosan sérti.

Szijjártó Péter hozzátette: a nemzetközi diplomáciai csa-
tornákon a leghatározottabban lépnek fel, és az az utasítása is
érvényben van, hogy semmilyen nemzetközi szervezetben,
semmilyen ukrán kezdeményezést vagy Ukrajna számára fon-
tos ügyet támogatni magyar diplomaták nem fognak.

Kérdésre közölte: a témáról a hét végén egyeztetett négy
külügyminiszterrel Tallinnban, az uniós tárcavezetők infor-

mációs találkozóján is. Emellett a keleti partnerség külügymi-
niszterei előtt is felhozta hangsúlyosan a kérdést.

Kitért arra is, most következik az emberi jogi tanács ülése,
ahol véleményt mond az ENSZ testülete, és ott határozottan
fellépnek Ukrajna elítélése érdekében.
„A katolikus magyar iskola gyakorlatilag megszűnt”

Szijjártó Péter beszámolt arról is, hogy hétfőn egyeztetett
Kelemen Hunorral, a RMDSZ elnökével és Jakubinyi György
érsekkel a marosvásárhelyi katolikus iskola ügyében. Szavai
szerint kétségtelenül pozitívan kell értékelni a román kor-
mányfő és a vezető román kormánypárt elnökének hozzáál-
lását, intézkedéseit, de látni kell, hogy ezek nyomán azt
sikerült elérni, hogy a katolikus magyar iskola diákjai a jövő-
ben is magyar iskolába járhatnak, de az iskola gyakorlatilag
megszűnt. Ezt nyilván nem tekinthetik úgy, hogy akkor „ez
az ügy most el van intézve” – mondta.

Továbbra is minden erejükkel támogatják a marosvásárhe-
lyi magyarokat abban, hogy a katolikus magyar iskola újra
tudjon indulni. Ehhez a megfelelő jogi, közigazgatási javas-
latokat az ottani magyarok és a katolikus egyház folyamatosan
megteszi. Kiemelte: a magyar iskola fennmaradásának kér-
dése kizárólag a román hatóságokon múlik.

Amíg a kérdés nem rendeződik véglegesen, Magyarország
továbbra sem tudja támogatni Románia OECD-tagságát – je-
lezte Szijjártó Péter, aki kitért arra is, a kérdés az elmúlt évek
valamennyi román–magyar kontaktusában napirenden szere-
pelt. A román fél nem az elmúlt napokban tudta meg, hogy ez
a kérdés Magyarország számára fontos – rögzítette. (MTI)

11,5 százalékkal nőttek az ipari
megrendelések 

Az első hét hónapban 11,5 százalékkal nőttek az ipari
megrendelések a tavalyi azonos időszakhoz mérten
– közölte hétfőn az Országos Statisztikai Intézet. A
növekedést főként a tartós fogyasztási cikkek serken-
tették, amelyek megrendelései 20,5 százalékkal
emelkedtek. Júliusban 12,3 százalékkal nőttek az új
ipari megrendelések a tavalyi év hetedik hónapjához
képest. A statisztikai intézet szerint az iparvállalatok
árbevétele 10,4 százalékkal nőtt az első hét hónap-
ban a tavalyi azonos időszakhoz képest. Júliusban
9,9 százalékos volt a növekedés éves üteme. Az első
fél évben az ipari termelés 8 százalékkal bővült, és
az ipar volt a bruttó hazai termék (GDP) növekedé-
sének egyik fő hajtóereje. (MTI)

Változatlan jogok
Románia fenntartja azt az igényét, hogy a Brexit után
változatlan jogokat élvezzenek az európai, követke-
zésképpen a romániai állampolgárok is – idézte teg-
nap az Agerpres az európai ügyekkel megbízott
minisztert, Victor Negrescut. A külügyi tárca nyilvános
vitát szervezett a Nagy-Britannia EU-ból való távozá-
sának romániai vetületeiről. A vita során az európai
ügyekkel megbízott tárca nélküli miniszter azt mondta:
az egyik leggyakrabban felmerülő téma ennek kap-
csán a szigetországban élő román állampolgárok
helyzete, akiknek azt szeretnék, hogy ha – más uniós
polgárokkal együtt – ugyanazon jogokat biztosítaná-
nak a Brexit után is. Negrescu kifejtette, Románia a
fokozatokban megvalósuló tárgyalást támogatja. A
Nagy-Britanniában élő román állampolgárok kérdése
az elsők között megtárgyalandó témák egyike.

Turistákat mentettek 
A hegyi csendőrök hoztak le a Bucsecs-hegységből
vasárnap este két turistát. A Prahova megyei csend-
őrség illetékesei szerint 20 órakor segítséget kért egy
27 éves nő és egy 28 éves fiatalember. Mindketten a
fővárosból érkeztek, és a Babele-sziklák körül túráz-
tak vasárnap. Leereszkedés közben érte őket az
este, és mivel nem volt náluk lámpa, a hatóságok se-
gítségét kérték. A hegyi csendőrök biztonságban le-
hozták őket Buşteni-ig. A mentési akciót nehezítették
a terepviszonyok és a sötétség. (Agerpres) 

Földrengés volt Buzăuban
A Richter-skála szerinti 3-as erősségű földrengést
észleltek a vasárnapról hétfőre virradó éjszaka, 0 óra
50 perckor Buzău megyében. Néhány órával később
Szilágy megyében is rengett a föld, ez a földmozgás
2,5-es erősségű volt – tette közzé honlapján az Or-
szágos Földfizikai Intézet. Az első földrengés 128,1
kilométeres mélységben következett be, a második
földmozgás középpontja kis mélységben volt, 5 kilo-
méterrel a felszín alatt. Szeptemberben nyolc, a Rich-
ter-skála szerinti 2 és 3,5 fok közötti erősségű
földrengést jegyeztek az országban. Augusztusban
négy, 4 fokosnál erősebb földmozgást észleltek, a leg-
erősebb 4,9 fokos volt. Az idei legerősebb földrengés
február 8-án következett be Buzău megyében, és a
Richter-skála szerinti 5-ös erősségű volt. (Agerpres)
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Haragszik hát a volt elnök a benzinkútra. Holott nem
is ő fedezte fel az ominózus „alkotmánysértést”, hanem
Eugen Tomac PMP-s képviselő, aki azt mondja, ha a
magyar olajtársaságtól tankolna, támogatná a Románia
feldarabolására irányuló „agresszív budapesti törekvé-
seket”. És jóérzésű hazafiként nem támogathat egy ilyen
kampányt. 

A két politikus egyébként a MOL székelyföldi kútjai-
nál már 2011-ben kihelyezett plakátoktól gerjedt be,
amelyek a Székelyföldi Legendárium által elkészített
Székelyföld Értéktérképet népszerűsítik négy nyelven:
románul, magyarul, németül, angolul. Ez Székelyföld és
környékének turisztikai látványosságairól szól, amelye-
ken nem csak székelyföldi látnivalók szerepelnek: rajta
van a Bucsecs-hegység legmagasabb csúcsa, az Omul
és a Buzău megyei iszapvulkánok is.

Nem jártam soha pártiskolába, de azt gondolom,
hogy ezeknek a nyári egyetemeknek a célja a szervező
politikai alakulat tevékenységének ismertetése, válasz-
tási esélyeinek mérlegelése és a fiatalok meggyőzése
kellene legyen arról, hogy ez az a formáció, amelyet ér-
demes támogatni. Arról, hogy a vezető politikusok mi-
ként teremtenek munkahelyeket, mit tesznek azért, hogy
az ifjú nemzedék ne meneküljön el az országból, hanem
itt érezze jól magát, „dolgozzék és sokasodjék”.

A helyzet azonban az, hogy Romániában élünk, és
ebben az országban minden „eredeti”. És most, a cen-
tenárium közeledtével nem is igen várhatunk mást. De
ez a benzinkutas „haragszomrád”már a groteszk kate-
góriájába tartozik. 

Haragszom 
a benzinkútra!

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világSzijjártó: az a kötelességünk, 
hogy megvédjük a magyar embereket!

Londoni stratégiai elemzők szerint hatástalan lenne
az Észak-Korea ellen fontolóra vett nyersolajem-
bargó, mivel az országnak jelentős szénkészletei
vannak, és elsajátította a szén cseppfolyósításának
technológiáját is.

A Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézetének (IISS)
szakértői hétfőn ismertetett tanulmányukban kiemelik, hogy
Észak-Korea kizárólag Kínából importál nyersolajat, és kér-
dés, hogy Kína tartaná-e magát a phenjani rezsim elleni eset-
leges nemzetközi olajembargóhoz.

Az IISS értékelése szerint azonban a kínai olajszállítások
leállása esetén is „nagyon valószínűtlen”, hogy az embargót
az észak-koreai gazdaság komolyabban megsínylené, és még
valószínűtlenebb a rezsim összeomlása. Észak-Korea ugyanis
valójában nincs rászorulva a kínai olajra, és „nem szükségből,
hanem pusztán kényelemből” importál folyékony szénhidro-
géneket Kínából. Ha ez az importforrás bezárulna, akkor szi-
lárd szénhidrogénféléket cseppfolyósítana, és ilyen
energiahordozókból bőséges készletei vannak.

A valós kérdés azonban nem is az, hogy Észak-Korea
mennyi olajat fogyaszt – és így mennyire lenne érzékeny az
olajellátás leállására, illetve Kína milyen befolyást tudna gya-
korolni rá az olajembargóval –, hanem az, hogy olajfogyasz-
tásának mekkora hányadát tudná más helyettesítő forrásokból

pótolni. Az IISS hétfői tanulmánya szerint az amerikai és a
kínai széncseppfolyósító üzemek betáplálási és kibocsátási rá-
tájából kiszámíthatóan Észak-Koreának hozzávetőleg hatmil-
lió tonna szenet kellene cseppfolyósítania ahhoz, hogy teljes
egészében pótolni tudja éves nyersolajfogyasztását. Ennél
azonban sokkal nagyobb tartalékai vannak: a rendelkezésre
álló legfrissebb számok alapján 2015-ben 25 millió tonna jó
minőségű antracitszenet exportált, főleg Kínába, és ezzel
Észak-Korea jelenleg a világ legnagyobb antracitexportőre.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának tavaly elfogadott 2321.
számú határozata évi 7,5 millió tonnában szabta meg a nem-
zetközi közösség számára az Észak-Koreától évente impor-
tálható szén mennyiségét, így Phenjannak még bőségesebb
készletei vannak a cseppfolyósításra – áll az IISS tanulmá-
nyában. A stratégiai kutatóintézet szerint az nem egyértelmű,
hogy Észak-Koreának megvannak-e a gyártókapacitásai a
széncseppfolyósítás azonnali megkezdéséhez, és ahhoz, hogy
egyik napról a másikra ebből a forrásból pótolni tudja az 
olajimportot. Arra viszont bizonyítékok vannak, hogy Észak-
Korea a széncseppfolyósítás alaptechnológiáját már kidol-
gozta, és a múltban ipari méretekben már alkalmazta is.
Emellett egyes haszonnövényekből dízelüzemanyagot és eta-
nolt is tudna gyártani. (MTI)

Észak-koreai válság – hatástalan lenne az olajembargó

Klaus Johannis államfő hétfőn, a bukaresti Ghe-
orghe Şincai Gimnázium tanévnyitóján egyebek
mellett arról beszélt, hogy sok diák funkcionális
analfabétaként fejezi be az iskolát, képtelenek
megérteni egy szöveget.

Beszédében Johannis bírálta az oktatási rendszert, problé-
maként emelve ki, hogy sokan, bár tudnak olvasni, képtelenek
megérteni még az egyszerű szövegeket is. 

„Világos, hogy függetlenül attól, hogyan néz majd ki Ro-
mánia, hogyan fejlődik a gazdaság, és hogyan alkotjuk meg
az országos oktatási stratégiát, van egy sor sürgős kihívás,
amelyekre válaszolnunk kell. Még ha szeretjük is azt hinni,
hogy még valamikor a ’60-as években kipipáltuk az írástudást,
a diákok jó része funkcionális analfabétaként fejezi be az is-
kolát. Vagyis tudnak ugyan olvasni, de nem értenek egy írott
szöveget, és a legegyszerűbb helyzetekben is nehézségekbe
ütköznek” – fogalmazott az elnök.

Szintén problémaként emelte ki az iskolaelhagyást, ami
„visszafejlődésre ítélheti Romániát”.

„Az iskolaelhagyás az elmúlt években riasztó arányokat öl-

tött, európai uniós viszonylatban itt az egyik leggyakoribb.
Társadalmunk ezt nem engedheti meg magának. Semmit nem
segít, ha a felelősséget a központi hatóságokról a helyiekre,
egyik kormányról a másikra, az iskoláról a családra hárítjuk.
Az oktatási rendszer sikere az erős Románia túlélésének
egyetlen járható útja, kudarca visszafejlődésre ítélhet” – hang-
súlyozta Johannis.

Beszéde végén az államfő arra bátorította a szülőket, hogy
legyenek gyermekeik mellett, a diákokat pedig, hogy legye-
nek állandóan nyitottak.

„Kedves szülők, bátorítsák arra gyermekeiket, hogy aknáz-
zák ki a képességeiket. Legyenek mellettük, és segítsék őket
abban, hogy felelős és cselekvő felnőttekké váljanak, mivel
Romániának akkor van esélye a jobb jövőre, ha a fiatalok ké-
pesek lesznek saját ideáljuk szerint alakítani a világot. (...)
Kedves diákok, zsúfolt év előtt álltok. Túl az iskolai progra-
mon, fejlődjetek minél több területen. Ne hezitáljatok az új
dolgok előtt, kapcsoljátok össze az iskolában tanultakat az el-
foglaltságaitokkal, hobbijaitokkal. Legyetek toleránsak és nyi-
tottak az újra” – zárta beszédét Klaus Johannis. (Mediafax)

Johannis bírálta az oktatási rendszert

A Román Posta teljes igazgatótanácsának, valamint
Andrei Stănescu ügyvivő vezérigazgatónak a le-
mondását kérte hétfőn Lucian Şova távközlési mi-
niszter. Az Agerpres hírügynökséghez eljuttatott
minisztériumi közlemény szerint a tárca vezetője a
vállalat hibás menedzsmentje miatt kéri a Román
Posta vezetőségének lemondását. 

A távközlési miniszter ugyanakkor elrendelte, hogy a mi-
nisztérium ellenőrző testülete szálljon ki a vállalathoz. „A táv-
közlési minisztérium minden lehetséges és törvényes módon
igyekszik elkerülni, hogy a vállalat fizetésképtelenné váljon,
illetve lehetővé tenni, hogy gyakorlatba ültessék az utóbbi két
hónapban kidolgozott átalakítási tervet” – olvasható az emlí-
tett közleményben. 

Az illetékes tárca azt is leszögezi, hogy a Román Posta ve-
zetőségének feladata mindent megtenni a vállalat fizetéskép-
telenségének elkerülése érdekében. „Passzívan várni, hogy a
főrészvényes megemelje a törzstőkéjét, és mindenekelőtt az

igazgatótanácsi tagok fizetésének emelését követelni, ez
egyetlen igazgatótanács elnökének sem tartozik a hatáskö-
rébe” – tette hozzá a miniszter. 

A szaktárca szerint a vállalat tőkésítésére szánt összeg to-
vábbra is el van különítve a minisztérium büdzséjéből, és a
költségvetés-kiigazítás nem fogja érinteni. 

A Román Postának 75%-ban a román állam a tulajdonosa
a távközlési minisztérium révén, 25%-ban pedig a Tulajdon-
alap (Fondul Proprietatea – FP). 
Nem mond le a Román Posta ügyvivő vezérigazgatója

A Mediafax hírügynökségnek nyilatkozva Andrei Stănescu,
a Román Posta ügyvivő vezérigazgatója azt mondta, nem
tudja, hogy Lucian Şova távközlési miniszter miért kéri a le-
mondását tíz nappal a mandátuma lejárta előtt. Közölte: nem
mond le, és indul egy újabb mandátumért.

Arra a kérdésre, hogy mi történik, ha elutasítják a pályáza-
tát, Andrei Stănescu közölte, visszatér korábbi, ügyvezetői
igazgatói székébe.

Hibás menedzsmenttel vádolják a Román Posta vezetőségét



Az Európai Parlament e heti strasbo-
urgi plenáris ülésén a képviselők
szerda reggel értékelik a Juncker-bi-
zottság félidei teljesítményét és az EU
előtt álló feladatokat, főleg, ami a pol-
gárok biztonságát, a munkahelyeket
és a gazdasági növekedést illeti. A
vita a Bizottság elnökének hagyomá-
nyos nyitóbeszédével kezdődik. 

Jean-Claude Juncker elnök várhatóan az
EU jövője kapcsán idén felvázolt öt lehetsé-
ges forgatókönyvről beszél, a frakciók pedig
a 2019-es választások előtt megvalósítandó
feladatokról fognak véleményt mondani. 
WiFi4EU: végszavazás 
a közterületek behálózásáról

Ma vitázik és szerdán szavaz a Parlament
az EU-szerte ingyenes wifi projekt első fázi-
sáról, ahol több mint 5000 új helyszínt (kór-
házakat, könyvtárakat, stb.) kapcsolnak be
egy egységes hitelesítési rendszerű hálózatba. 

A digitális unió kiteljesítését szolgáló pilot
projekt célja az, hogy a közterületeken min-
denki ingyenesen férjen hozzá wifihez. Az
ehhez tartozó pénzügyi támogatást földrajzi-
lag kiegyensúlyozottan kell felhasználni, és
aki hamarabb jelentkezik, hamarabb vehet
részt a programban. 
A gázellátás biztonsága

Kedden vitázik, szerdán szavaz az EP a
Parlament és a Tanács által kötött informális
megállapodásról, amelynek értelmében a
gázellátási krízishelyzetbe kerülő tagorszá-
gok ezentúl számíthatnak szomszédjaik segít-
ségére. 

Ha egy tagország bajba kerül, hivatalos
vészjelzést adhat le, és az ellátás folyamatos-
ságát lehetővé tévő segítséget kaphat szom-
szédjaitól. A vészhelyzetek kezeléséről szóló
rendelet az energiaunió második jogszabályi
pillére, ami a Parlament elé kerül. A harmadik
országokkal között energiaügyi megállapodá-
sokat szabályozó első uniós rendeletet az EP
márciusban hagyta jóvá. Az új jogszabálynak
még a tél beállta előtt életbe kell lépnie.

Tojásbotrány
A majd minden uniós országot érintő Fi-

pronil rovarirtó szeres szennyezést és a riasz-
tási rendszer javítását tárgyalja az EP kedd
reggel a Tanács és a Bizottság képviselőivel. 

A képviselők az élelmiszer-biztonság érde-
kében hozott eddigi intézkedésekről és a fo-
gyasztói bizalom megőrzését szolgáló egyéb
feladatokról kérdezik vitapartnereiket. Az EP
mezőgazdasági bizottságának augusztus végi
ülésén azt hangoztatták, hogy sokkal gyor-
sabb információcserére és szigorúbb szank-
ciókra van szükség a csalók ellen.

A bolhák és atkák ellen bevetett Firpronil
az Egészségügyi Világszervezet szerint mér-
sékelten veszélyes, az EU-ban a használata
az élelmiszerként hasznosuló állatok kapcsán
tilos. Az Európai Bizottság a szer illegális
belgiumi és holland használatáról először jú-
lius 20-án értesült az élelmiszerekre és takar-
mányokra vonatkozó sürgősségi riasztó-
rendszeren (RASFF) keresztül. Ezek után to-
jások millióit kellett levenni a polcokról.
Termékek és szolgáltatások akadálymentesítése

Egy új jogszabálytervezet értelmében a fo-
gyatékkal élő emberek a jövőben könnyebben
használhatnak olyan fontos termékeket és
szolgáltatásokat, mint a telefonok, ATM-ek,
jegyautomaták és beléptető rendszerek – erről
szerdán vitázik és csütörtökön szavaz az EP.

Jelenleg mintegy 80 millió ember él vala-
milyen fogyatékkal az EU-ban. Az európai
akadálymentesítési intézkedéscsomag szá-
mos termék és szolgáltatás kapcsán ír elő
jobb hozzáférhetőséget. A listán pénzfelvevő
automaták, jegyárusító automaták és belép-
tető rendszerek, számítógépek, telefonok és
tévék, valamint banki szolgáltatások, e-köny-
vek, weboldalak és rengeteg egyéb mobila-
lapú szolgáltatás szerepelnek. A
követelmények között találjuk az épített kör-
nyezet átalakítását is, ha erre az adott szol-
gáltatásnál (pl. közlekedésnél) szükség van.
Az EP csütörtökön a tanácsi tárgyalási man-
dátumról szavaz.
Erdőkkel a klímaváltozás ellen 

Szerdán szavaz az EP az erdők szén-dio-
xid-felvételének fokozása és az üvegházha-

tású gázok csökkentése kapcsán született jog-
szabályi javaslatról.

Az erdőket kivágó tagállamoknak új fák
ültetésével vagy a meglevő erdők, rétek jobb
kezelésével kellene kompenzálnia a kiesett
szén-dioxid-felvevő kapacitást. Az európai
erdők az EU teljes üvegházhatású gázkibo-
csátásának 10%-át nyelik el.

Ugyanakkor jelentéstervezet készül az
üvegházhatású gázkibocsátásnak és -elnye-
lésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó
éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő
beillesztéséről.
Megkezdi a munkát a terrorellenes harccal
foglalkozó különbizottság

Ma választják meg az uniós terrorizmus el-
leni harc gyakorlati és jogi hiányosságait fel-
táró bizottság tagjait, az első ülésre
csütörtökön kerül sor.

A Parlament júliusban döntött a különbi-
zottság felállításáról, amely az európai terror-
veszély mértékét elemzi és feltárja azokat az
esetleges hibákat, amelyek hozzájárulhattak
egyes terrortámadásokhoz. A 30 képviselőből
álló bizottság mandátuma 12 hónapra szól,
ami meghosszabbítható. A bizottságnak fél-
idős és zárójelentést kell készítenie, és felke-
res többek között parlamenteket, hatóságokat,
bűnüldöző szerveket is.
Észak-koreai nukleáris fenyegetés 

A kialakult válsághelyzetet tárgyalja az EP
ma, kedden Federica Mogherini külügyi fő-
képviselővel.

2016 októberi állásfoglalásában az EP fel-
szólította Phenjant, hogy tartózkodjon min-
den további provokatív lépéstől és hagyjon
fel a nukleáris töltetekkel folytatott balliszti-
kus kísérletekkel.

Állásfoglalás a nukleáris biztonság és az
atomfegyverek elterjedésének megakadályo-
zásáról (2016. október). 
Az EU–Törökország kapcsolatok jövője 

Ankara uniós jövője, visszalépése a jogál-
lamiság, az emberi jogok és sajtószabadság
helyzetében – ezek lesznek a fő témái a kül-
ügyi főképviselővel folytatott mai vitának. A
vonatkozó állásfoglalásról októberben lesz
szavazás. Az EP már júliusban megkongatta
a vészharangot a török csatlakozási tárgyalá-
sok kapcsán.
Migrációs válság a Földközi-tengeren

Ma vitázik az EP a migrációs válság csil-
lapításának lehetőségeiről a külügyi főképvi-
selővel, Federica Mogherinivel. 

A témák között szerepel az afrikai álla-
moknak nyújtott segítség a határok mened-
zselésében, az európai menekültjog
felülvizsgálata és Líbia stabilizálása. A bal-
káni útvonal lezáródása és a Törökországgal
között megállapodás életbe lépése után a leg-
többen Olaszországba érkeznek – tavaly 180
ezren, idén eddig majd 100 ezren. Az ENSZ
szerint csak idén 2537 menekült fulladt a
Földközi-tengerbe.
Szigorúbb uniós kontrollt a fegyverexportra

A tagállamoknak következetesnek kell len-
niük a fegyverexport ellenőrzésében, ha
pedig szükséges, ellenőrző testületet kell fel-
állítani – várhatóan ezt akarják a képviselők. 

Ma kerül napirendre, hogy mennyire mű-
ködik a gyakorlatban a „katonai technológia
és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vo-
natkozó közös szabályok” és hogy kellene ja-
vítani a rendszeren. Szavazás szerdán lesz.

A javaslatok között szerepel, hogy a tagál-
lamok egészítsék ki a közös álláspontot egy
újabb kritériummal azért, hogy az engedélyek
megadása során kellőképp vegyék figye-
lembe a korrupciós és emberi jogi kockázatot
– illetve legyenek szankciók a szabályok alól
kibújó tagállamok ellen.

Az USA után az EU28 a világ második
legnagyobb fegyverexportőre. 2012 és 2016
között rekordmennyiségű fegyvert adtak el
világszerte. 
Korrupcióellenes fellépés 
a jogsérelmek visszaszorítására 

A harmadik világ országaival kötött min-
den megállapodásban szerepeljen korrupció-
ellenes fejezet és a „whistleblowerek”
(leleplezők) védelmét erősíteni kell, olvas-
ható a szerdán szavazásra kerülő, az emberi
jogok védelmének erősítését célzó állásfog-
lalásban.

A ma délután Federica Mogherinivel foly-
tatott vitában a képviselők várhatóan azt han-
goztatják, hogy a korrupció az emberi jogok
csorbulásának az egyik leginkább elhanya-
golt területe. A szerdán szavazásra kerülő
szövegben a külügyi főképviselőt arra buz-
dítják, hogy tegyen többet a fokozottabb a
korrupcióellenes stratégiák összehangolását
célzó nemzetközi együttműködésért.

(Forrás: az Európai Parlament Tájékozta-
tási Irodája Magyarországon)

A Marosvásárhely közigazga-
tási egységéhez tartozó Re-
meteszegi főút besei
szakaszán, a lakóházak szom-
szédságában karám ékeske-
dik, talán kétszáz körüli az ott
éjszakázó juhok száma. A Re-
meteszeg és Bese közötti
domboldalakon egy másik
juhnyáj is tanyázik, így az
emberek termését pár éve két
irányból is juhnyájak dézs-
málják.

A település lakosai a hivatalos
szervek segítségében reményked-
tek, egyelőre azonban a helyzet
megoldatlannak tűnik, a városhoz
csatolt besei domboldalak hozzáve-
tőleg ötszáz juh számára nyújtanak
táplálékot, gazdáik számára pedig

jövedelmet. A kis nyugdíjukat föld-
műveléssel, zöldségtermesztéssel
kiegészítő lakosok nagy része las-
san kezdi parlagon hagyni a termő-
földjét, mivel azt tapasztalják, hogy
képtelenek a túlerővel szemben szél-
malomharcot vívni, és az évente be-
fektetett anyagiak, valamint
fáradozásuk a juhpásztorok szaba-
don kószáló háziállatai – a sertések,
szarvasmarhák – , valamint a veté-
sekben kárt tevő juhok miatt egyre
értelmetlenebb. A lakóházak szom-
szédságában terjengő kellemetlen
bűz, a juhnyáj, valamint a juhászok
tulajdonában lévő szarvasmarhák és
disznók által okozott kár évről évre
ismétlődik. A hetven-nyolcvan éves
emberek maguk próbálják megdol-
gozni tenyérnyi földjeiket, szántást-
vetést fizetnek, kapálnak,
gyomlálnak, de egy ideje a betakarí-
tás számukra csak bosszúság forrása.

Mint mesélték, nemegyszer szóltak
már a juhásznak, rendőrségi feljelen-
tést is tettek, de a juhosgazda fenye-
getőzésén kívül minden maradt a
régiben. A mezőre a nagyszámú őr-
zőkutya miatt sem mernek kimenni
az emberek. Az őzek, vadállatok is
sok kárt tettek a terméseikben, de a
juhnyáj visszatérő rongálásának ve-
szélye, a kilátástalan helyzet, a juh-
nyájat kísérő ebektől való rettegés
egyre elviselhetetlenebb.
„Valaki törődik a mi gondjainkkal is”

A lakosok egy része háborog,
mások halkan bosszankodnak,
tartva a magabiztos, vagy mint sut-
togják, a „biztosan magas” háttérrel
rendelkező juhászok bosszújától.
Mennyire szabályszerű ez? Ki adott
engedélyt a szóban forgó juhászok-
nak és milyen kötelezettségeik len-
nének? Egykor a falutól távolabb
eső területeken ütött tanyát egyi-
kük, újabban a besei területeken le-
geltetve egyre közelebb kerülnek a
házakhoz. Olvasóink végső elkese-
redésükben keresték fel szerkesztő-
ségünket, mint mondták: „azért
kerestük meg, mert olyan szépen le-
írta, hogy mit kell tenni ilyen eset-
ben, mik a juhászok kötelezettségei
és mit ír elő a törvény. Feltételez-
zük, úgysem orvosolja már senki
ezt a helyzetet, de számunkra már
az is sokat jelent, hogy kijöttek, és
látjuk, valaki azért csak törődik a
mi gondjainkkal is”– mondták az
elkeseredett helybéliek.

– A kullancsveszély fenyegetett-
ségét is szem előtt tartva milyen tör-
vényes előírások szabályozzák a
juhtenyésztést, egy juhfarm létesíté-
sét lakott területeken? – kérdeztük

a Maros Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság sajtóképviselőjét.

A közegészségügyi igazgatóság
szóvivője, dr. Stelian Caraghiaur
megkeresésünkre elmondta, a 2014.
évi 119-es számú egészségügyi mi-
niszteri rendelet értelmében egy
juhfarmot az első lakóháztól száz
méternél távolabb lehet csak létesí-
teni. Amint hangsúlyozta, amennyi-
ben az állatfarm közelsége zavaró,
az érintettek írásban kell panaszt
benyújtsanak a közegészségügyi
igazgatósághoz – személyesen az
intézmény titkárságára vagy a 
secretariat@aspms.ro e-mail-címen
– ahhoz, hogy a felügyelőség mun-
katársai kivizsgálják a juhfarm mű-
ködésének törvényességét.
Amennyiben a magánszemélyek
termésében tesznek kárt az állatok,
a Borsos Tamás utcai municípiumi
rendőrségre kell írásos panaszt be-
nyújtani.

***
Az állattenyésztőknek járó vissza

nem térítendő támogatás a juh- és
kecskeállomány nagymértékű gya-
rapodásához vezetett, ami a lakos-
ság számára rengeteg bosszúságot
és anyagi kárt jelent. Míg 2001-ben
az ország juh- és kecskeállománya
7.776.000 egyed volt, tavaly ez
16.656.000 lett, ami 114%-os növe-
kedést jelent – áll a statisztikai in-
tézet kimutatásában. Románia az
uniós csatlakozása során ígéretet
tett arra is, hogy megtartja azt a
gyepterület-mennyiséget, amellyel
a belépés időpontjában rendelke-
zett. Az uniós csatlakozás óta azon-
ban hozzávetőleg 40.000 hektár
gyep tűnt el, ezért a természetvédők
folyamatosan vészharangot kongat-
nak, az állattartók szövetségének
azonban ezen a téren is sikerült
nyomást gyakorolni a törvényho-
zókra. 

Fotó: Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor
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diákság előtt. Díjazták a nyáron leg-
jobb érettségi általánost (9,87) elért
Gurza Krisztinát, és bejelentették,
hogy az évfolyamelsőknek dr. Be-
nedek Theodora szülő 1.000 lejes
különdíjat ajánlott fel. Az ünnepsé-
gen Hajdú Zoltán helyettes igazgató
ismertette a régi és az új osztályfő-
nökök nevét, amit kisebb-nagyobb
hangerővel tapsoltak meg a diákok.
Kérdőjelek 

Az évnyitó ünnepséget követően
Mátéfi István elmondta, hogy na-
gyon sok kérdőjellel állnak szem-
ben, ugyanis pénteken délután 3
órakor adták a kezébe a tanfelügye-
lőség 1616-os határozatát, amely
abból indul ki, hogy a katolikus lí-
ceum megalapítását felfüggesztet-
ték, ezért az osztályokat a
Bolyaihoz csatolják, amíg végleges
ítélet születik a katolikus iskola
ügyében, a tanárok pedig ideiglenes
áthelyezést (detasálást) kapnak.

Majd hozzátette: kedvezőnek
tartja, hogy végül is nem osztották
szét a katolikus iskola diákjait, a
Bolyai pedig felvállalja őket, aho-
gyan azt is, hogy a tanároknak biz-
tosítja a megfelelő feltételeket
tevékenységük elvégzésére, de

ehhez egy sor pontosítást és a tan-
felügyelőség támogatását várja. 

Az igazgató kifejtette, hogy ka-
tolikus iskola osztályainak a hely-
színéről, amire a Bolyainak jelenleg
nincs bérleti szerződése, nem ren-
delkezik a határozat, ezért minél
gyorsabban tisztázni kellene, hiszen
a Bolyaiban képtelenség a több
mint háromszáz diáknak termet biz-
tosítani. Arról sem szól a sürgősségi
jelleggel összeállított tanfelügyelő-
ségi utasítás, hogy mi lesz a kezdő
osztályokkal, amelyekbe összegyűlt
a szükséges számú jelentkező, és
ebben az ügyben már megkeresték
a szülők. (A mondottakhoz tegyük
hozzá, hogy a cikluskezdő osztá-
lyok indításának megtiltása kapcsán
a katolikus iskola alapfokon pert
nyert a tanfelügyelőséggel szem-
ben, amit kellő rosszindulattal az
utolsó percben, azaz szeptember 7-
én megfellebbeztek.) Jogi szakem-
ber segítségével fel kell tenni egy
sor olyan kérdést is, ami, ha tisztá-
zatlan marad, visszaüthet a Bolya-
ira. Például azt, hogy az iskolának
nincs engedélye a katolikus osztá-
lyok működtetésére, az előírást
ugyanis, hogy a már egyszer elnyert
akkreditációt az osztályok maguk-

kal vihetik egy másik iskolába, tö-
rölték – sorolta kételyeit az igaz-
gató. 

– Úgy képzeltem el, hogy a hatá-
rozatnak lesz egy melléklete,
amelyben feltüntetik a pontos ada-
tokat: az osztályok számát, a tanu-
lók létszámát, hogy tiszta képét
kapjunk a tennivalókról. 
A gyermekek 
és szülők jogai is sérültek 

A Római Katolikus Teológiai Lí-
ceum osztályainak évnyitó ünnep-
sége a Keresztelő Szent
János-plébániatemplomban kezdő-
dött, ahol a diákok mellett nagy-
számú szülő, a Bolyai iskola
igazgatói, az RMDSZ, az MPP kép-
viselői vettek részt, és Balla Imre is-
kolalelkész tartotta az évnyitó
szentmisét.

– Mindannyian diákok vagyunk,
egy nagy feladat megoldása érdeké-
ben, de hiányzik a tanévnyitók lé-
nyege, az új arcok, akik most
nincsenek közöttünk – szólt a jelen-
levőkhöz az iskolalelkész. Becsen-
gettek, de a Római Katolikus
Teológiai Líceum diákjait nem az
az iskola hívja a padjaiba, amelyet
választottak. Ezzel, valamint a cik-
luskezdő osztályok indításának a
megtiltásával, ahová 114 diák je-
lentkezett, a gyermekek és szülők
jogai mind az egyházi, mind a vi-
lági törvények szerint alapvetően
sérülnek – utalt a tanügyminiszté-
rium javaslatára, amely nem össze-
függő alegységként, hanem
osztályonként sorolta be a katolikus
iskolát a Bolyai Farkas Líceumba.
A lelkész felolvasta az Erdélyi
Római Katolikus Státus Alapítvány
nyilatkozatát, amely kilátásba helyi
a marosvásárhelyi önkormányzattal
megkötött szerződés felbontását,
amelyben a Római Katolikus Státus
Alapítvány a Gyulafehérvári Római
Katolikus Főegyházmegye vagyon-
kezelőjeként olyan feltételek mel-
lett adta bérbe a tulajdonában levő
épületet, hogy abban az Unirea Fő-
gimnázium működjön, abban az
esetben, ha helye van a Római Ka-
tolikus Teológiai Líceumnak is. Ha
nem alakul meg vagy megszűnik, a

szerződés érvényét veszti – rögzíti
egy külön cikkely. Ezért arra kérik
a román hatóságokat, hogy ne te-
kintsék megoldottnak a helyzetet,
ugyanis ezzel nem érthet egyet a
Státus Alapítvány. 

A történtek ellenére neki kell len-
dülni a feladatnak, és nem szabad
hagyni, hogy a félelem erőt vegyen
rajtunk, és a félelemtől szorongatott
helyzetben meghunyászkodjunk.
Gerinces, céltudatos, küzdeni, har-
colni tudó emberekre van szükség,
akik bíznak abban a csodában,
amelyre Isten képes – utalt az el-
hangzott igékre a lelkész. 
Csalódottak vagyunk

Az évnyitó istentiszteletet köve-
tően az iskolazászló alatt megér-
kező diákokat Székely Szilárd, aki
megbízott igazgatóként irányította
az iskolát és Mátéfi István, a Bolyai
líceum igazgatója köszöntötte, majd
Balla Imre elmondta a Szeretet him-
nuszát. 

Reménykedik abban, hogy az év-
nyitók sorozata nem fog lezárulni –
szólt a diákokhoz Székely Szilárd,
és jövő évben egy újabb rendkívüli
nyitóünnepséggel kezdhetik a tan-
évet, továbbá köszönetét tolmá-
csolta a Bolyai vezetőségének,
amely ezúttal is vállalta, hogy befo-
gadja a katolikus iskolát. 

– Csalódottak vagyunk, mert
nem arra számítottunk, ami történt.
Arra gondoltunk, hogy a katolikus
iskola nem őrizheti meg önálló jogi
személyiségét, de hogy szerkezet-

ként sem maradhat meg, arra nem
számítottunk. Úgy gondoljuk, hogy
a miniszternek minden törvényes
alapja meglett volna, hogy a szá-
munkra kedvező döntés meghoza-
talára utasítsa a tanfelügyelőséget.
Az osztályonkénti besorolás egyik
kellemetlen következménye a beis-
kolázással kapcsolatos. Ha az iskola
megőrizné a nevét, jogi személyisé-
gének visszanyerése vagy újraalapí-
tása nyomán a cikluskezdő
osztályokat kérni lehetne, és a Bo-
lyaihoz csatolt osztályokat is visz-
szavehetné. Ha hosszú időt vesz
igénybe az igazságügyi eljárások
befejezése, a Bolyaiba besorolt osz-
tályok elfogynak, és nem lesz,
amire új iskolát építeni. Új iskola
alapításában jogilag nem lehet gon-
dolkodni, amíg nem születik egy
végleges bírósági döntés, ami
egyértelműen kimondja, hogy a ka-
tolikus líceum megalapítása nem te-
kinthető törvényesnek. Tamási
Zsolt volt igazgató helyzetével kap-
csolatosan Székely Szilárd megje-
gyezte, hogy abban az esetben, ha
törvényeket betartják, a Bolyai Far-
kas Líceumban taníthat a volt igaz-
gató. 

– Számunkra ez a helyzet nem el-
fogadható, és mindent megteszünk
azért, hogy az iskola alapítása újra
megtörténjen, és érvényt szerez-
zünk alapvető jogunknak – nyilat-
kozta Vass Levente parlamenti
képviselő, a marosvásárhelyi
RMDSZ-szervezet elnöke. 

Megkezdődött az iskola

Múlt héten vakációs bibliahe-
tet szerveztek a csíkfalvi re-
formátus missziói
egyházközségben. Az előző
évekhez képest több újdon-
sággal szembesülhetett a
gyülekezet.

Bár még vakáció volt, a csíkfalvi
iskola már gyermekzsivajtól és
énektől volt hangos, ugyanis öt
napon át itt zajlott az egyházközség
gyerekeinek nyári közös foglalkoz-
tatása. Ez legalább két okból van
így – tudtuk meg Kerekes József
missziói lelkipásztortól. Az elmúlt
tizenhárom év alatt – egy kivételé-
vel – táborokat szerveztek a gyere-
keknek, fiataloknak a
Nyárádremete és Nyárádköszvé-
nyes közötti gyülekezeti házban.
Most azonban generációváltás van,
és most még kicsik azok, akik szá-
mára az idei foglalkozást szervezték
volna, nem biztos, hogy kibírták
volna egy egyhetes tábor viszontag-
ságait, ezért döntöttek az itthoni
foglalkozások mellett. Egy-két év
alatt ezek az apróságok is felnőnek
annyira, hogy ismét tábort szervez-
hessenek számukra. Másrészt a
csíkfalvi gyülekezeti terem felújítás
alatt áll, ezért az iskolában kaptak
termeket. Köszönettel tartoznak az

iskola vezetésének, amiért befo-
gadta őket.

Az idei alkalom külön örömet je-
lent a lelkésznek, mert különlege-
sebb az eddigieknél: idén azok a
fiatalok szervezték és vezették le a
hetet, akik valamikor ők maguk is a
remetei táborokban nőttek fel, és
azt a hangulatot, tapasztalatot fel
tudták idézni, ők maguk dolgozták
ki a programokat, foglalkozásokat,
játékokat is. Ezért is büszke rájuk a
lelkész. A világnak és a mennyor-
szágnak az a felfogása és törvénye,

ahogy amit továbbadhatunk mások-
nak, abból először nekünk kell ré-
szesülnünk. A világ úgy gondolja,
hogy amim van, azt megtartom,
gyarapítom, míg a mennyország
törvénye az, hogy ha a sajátomat to-
vábbadom, az gyarapodik. Ennek
margóján szerveződött az idei bib-
liahét is, amelyre szép számban jöt-
tek a gyerekek és fiatalok, a két
korcsoportra osztott résztvevőkkel
pedig a „legnagyobbak” dolgoztak:
a jobbágyfalvi László Szabolcs el-
sőéves református teológiai hall-

gató, a csíkfalvi Kerekes Ágnes,
Szabó Zsófia és Kiss Nikoletta kö-
zépiskolás diáklányok, hozzájuk
pedig csatlakozott egy backamada-
rasi diáklány is, Pálosi Réka.
Munkájuk sikeres volt

A pénteki záró bemutató előadás
után a fiatalokat kérdeztük a heti ta-
pasztalatukról, hiszen nem könnyű
első alkalommal többnapos gyerek-
foglalkozást szervezni saját meglá-
tásuk szerint, külső útmutató nélkül.

László Szabolcs szívesen vett
részt a hét foglalkozásain, hogy ta-
pasztalatot szerezzen, hiszen a teo-
lógiai tanulmányai után neki is része
lesz hasonló tevékenységekben, lel-
készként gyerekekkel is kell majd
dolgoznia. Úgy érzi, a lányokkal
sokat köszönhetnek egymásnak a
szervezésben és oktatásban, ő maga
a napi áhítatokat tartotta, elbeszél-
getett a kicsikkel az előző napokról.
Nagyon örül, hogy sok gyerek eljött,
és együtt magasztalhatták Istent,
együtt játszhattak, énekelhettek kint
a szabadban is. Mindenki élvezte a
tevékenységeket, senki nem sietett
haza, sőt a következő hétre is ma-
radtak volna a gyerekek.

Szabó Zsófia is sokszor volt gye-
rekként a remetei táborban, és jóle-
sett, ha volt egy-egy különösen jó
foglalkozás, illetve az az odaadás,
amit ott tapasztaltak az oktatók ré-
széről. Ezt szerette volna valami-

lyen szinten viszonozni, továbbadni
a kisgyerekeknek is, ezért is ajánl-
kozott a szervezői csapatba, más-
részt pedig hívták – mondta el.
Hasonló, előzetes tapasztalatuk
annyiban volt, hogy Ágnes tartott
már vallásórákat a gyerekeknek,
Nikoletta kántorizált, ő pedig „be-
ugrott”, amikor szükség volt rá. Ág-
nessel református ifjúsági
rendezvényekre is járnak, ott is sze-
reztek tapasztalatokat, amelyeket
főleg a karácsonyi szereptanításban
hasznosítottak. Első alkalommal
vállaltak ekkora feladatot, ezért
nem volt könnyű, de igyekeztek
úgy dolgozni, hogy a gyerekek is
élvezzék és tanuljanak belőle. Látva
a hétvégi eredményeket, úgy érzi,
munkájuk sikeres volt.
Gyülekezeti napot tartottak

A csíkfalvi missziói gyülekezet-
hez a felső-nyárádmenti települések
reformátusai tartoznak. Számukra
általában augusztus végén, a tábort
követő vasárnapon szerveznek
közös gyülekezeti alkalmat, hálát
adva a föld terméseiért, gyümölcse-
iért, az új kenyérért, s ilyenkor úr-
vacsorával és közös ebéddel
töltenek el egy napot: évente más-
más településen találkozva érezheti
meg mindenki, hogy egy közös
gyülekezethez tartozik. Az idei ün-
nepséget vasárnap tartották Nyárád-
remetén.
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Fotó: Nagy Tibor

Idén két korcsoporttal, de kisebbekkel tartottak vakációs bibliahetet
Fotó: Gligor Róbert László

(Folytatás az 1. oldalról)

Gligor Róbert László

Remetei tábor helyett csíkfalvi bibliahét
Generációváltás a református szórványgyülekezetben



Szentpálon három éve épí-
tettek új óvodát, ezért új
óvodára ezúttal Besenyőbe
pályáztak. Ez is az uniós pá-
lyázat része volt, azonban
megóvták, ezért nem tudták
kivitelezni. Jelenleg folya-
matban van a dosszié átvizs-
gálása. 

A polgármester tájékoztatása
szerint az összes iskolára pályáz-
tak, nem csak a központira.
Mindegyik iskolának megvan az
engedélye

– Hány iskola van összesen a
községben?
– Négy iskola működik a köz-

ségben, Dósa Dániel név alatt,
egyetlen jogi személyként. Felké-
szültünk az iskolakezdésre, mind-
egyiknek megvan a tűzvédelmi
engedélye, az egészségügyi enge-
délye is. Minden működik, rend-
ben van. Bővíteni szeretnénk őket
meg felszerelni a legújabb techno-
lógiával, digitális táblákkal, új bú-
torzattal. Ezekre pályázunk most.

– Ha bővítésről beszél, akkor az
azt jelenti, hogy sok gyermek van
a községben...
– Van, hála Istennek. A gyerek-

létszám az iskolában 2000-től nem
csökkent. Van olyan év, hogy öttel
kevesebb, máskor öttel több gyerek
van. Számuk az óvodától az isko-
láig 750-780 között van. A legtöbb

a búzásbesenyői iskolába jár. A be-
senyői általános iskolával meg-
mentettük ezt a vidéket.
Szentpálról és Marosugráról járnak
oda a magyar gyerekek, iskola-
busszal szállítjuk a kb. 260-270
gyermeket. Két iskolabuszunk van.
Ugrán csak I-IV. osztályban van
magyar tagozat. Nehéz volt meg-
győzni a szülőket, de annyira le-
csökkent a gyermeklétszám, hogy
nemhogy párhuzamos osztályokat
nem lehetett volna létrehozni, az
összes gyermeket egy osztályba
akarták tömöríteni.

Végül sikerült meggyőzni a szü-

lőket, hogy ne neveljünk analfabé-
tákat a magyarságból. Amikor
megtudták, hogy nem kerül
pénzbe, felhozzuk a gyerekeket,
szívesen beleegyeztek. 

A besenyői oktatásnak évszázados
hagyománya van. A 250 évvel ez-
előtt Dósa Dániel építette kúriában
1970-ig működött az iskola, az épü-
let jelenleg az óvodának ad otthont. 

1976-ban épült az egyszintes is-
kola, ezt bővítették 2007-ben, ka-
zánházzal, mosdókkal látták el. A
négy osztálytermet 16-ra és két la-
boratóriumra bővítették, az épüle-
tet emelettel látták el. 
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A Maros megyei integrált hul-
ladékgazdálkodási projekt
keretében megépített hulla-
déklerakó megfelel az európai
környezetvédelmi normáknak
és közegészségügyi előírá-
soknak, így az ide lerakott
szemét nem szennyezi a kör-
nyezetet – nyilatkozta Szőke
Alexandru Cristian, a  lerakat ve-
zetője, aki Zilahról költözött
ide. 

Elmondta, hogy száz százalék-
ban betartják a működési enge-
délybe foglaltakat, európai színvo-
nalon működnek. A napi program
reggel nyolctól délután négyig tart.
Ezalatt fogadják a hulladékszállító-

kat. 16 óra után nem vesznek át sze-
metet, és szombaton és vasárnap
sem, csak sürgősségi esetben. A
hulladékot 250 négyzetméteres fó-
liákkal letakarják, leszigetelik, így
még a szeméthegy tetején sincs
szag vagy büdösség. Egyébként a
lerakat és a környéke is patyolat-
tiszta.

A lerakat naponta 2000 tonna
hulladékot képes fogadni, de napi
1200-1600 tonna hulladék érkezik
ide a megyéből, amit törvénytelenül
leraktak Vásárhelyen, azt is ide
hozzák. Nem is látszik, úgy van ki-
számítva, hogy napi 2000 tonnát
tud fogadni, ekkor telik meg az első
cella – 9 év alatt. 

A tavaly fejezték be a vízve-
zetést községszinten, ami
száz százalékban meg van
oldva. „Mi vagyunk az első
község a megyében, amely-
ben százszázalékos a vízháló-
zat. Nincs egyetlenegy utca
sem, ahol ne lenne vízveze-
ték, és a lakosság több mint
98 százaléka rá van csatla-
kozva. 

A csatorna 87,8 százalékban van
kész, a két kis településen nincs” –
mondta Simon István.

Búzásbesenyőben, Kerelőn,
Szentpálon már tavalytól működik
a csatornahálózat. Jövőre azt terve-
zik, száz százalékban lesz víz- és
csatornahálózat is a községben. 

A polgármester szerint ezek 99
százalékban uniós pályázatok, ezek
a legbiztosabbak. „A kormánypén-

zek bizonytalanok, elkezdi az egyik
kormány, jön a másik, a zsák üres,
nincs honnan fizessenek, négy-öt
évig húzzák a programot. Készítet-
tünk egy statisztikát. A 7-es kor-
mányrendelettel elkezdett munká-
latokból – víz-, csatornahálózat,
hidak –, amelyek 2006-ban kezdőd-
tek el, azokból Románia-szinten
még 210 nincs befejezve. A csövek
tönkrementek a földben, ki lehet
szedni, a kukába dobni. Ezt jelenti
a politika. Pénz lett volna 1200
projektre, de a politika csinált
ebből 1800-at. Itt van ez az úgyne-
vezett PNDL, amiről mindenki
úgy gondolta, hogy fog jönni a
manna, csak kell tartsuk a markun-
kat, és mindent megoldunk az or-
szágban. 300 milliárdokról
beszélnek, ami hatalmas pénz,
mindenki bízik benne, de ...

A szag kizárva

Vízhálózat – 100% 

Szentpálon református temp-
lomot építenek, amelyet no-
vember 12-én szentelnek fel.
A községben nem volt refor-
mátus templom, csak egy kis
imaház. 

„Szerencsére megnőtt a refor-
mátusok száma, most 180-an van-
nak Szentpálon, a
községközpontban, nem fértek el
a kis imaházban, tervezgettünk a
tiszteletes úrral, többször felkeres-
tük a püspök urat is, és a támoga-
tását kértük. Nagyon pozitívan állt
az ügyhöz, a püspökségtől is kap-
tunk pénzt a templomépítéshez, de
a legnagyobb részt a magyar kor-

mány adta a reformáció 500. év-
fordulója alkalmából” – magya-
rázta a községvezető. 

Elmondta, hogy az önkormány-
zat is már több mint 100 ezer lejjel
támogatta az építkezést, de támo-
gatták a községben levő cégek is.
Nemcsak a magyarok, román, oszt-
rák, amerikai cég is szponzorálta.
„Mindenki örül, hogy templom
épül Szentpálon” – tette hozzá. 

Elmondta, hogy minden évben
nyújtottak támogatást mind az orto-
dox, mind a katolikus, mind a refor-
mátus egyháznak. Évente átlagban
150,  200 ezer lejt adtak javításokra,
karbantartásra.

Református templom épül

Fotó: Nagy Tibor

Megóvták az óvodapályázatot

„Szerintem a közösség éle-
tében a legfontosabb ese-
mény az, hogy öt uniós
projektet nyertünk meg az új
kiírásból. Ezeknek az összege
4,7 millió euró. Ebből új óvo-
dát építünk, kultúrotthont,
utat, és a csatornázást bővít-
jük ki a két kis településen,
Magyardellőn és Szentmargi-
tán” – válaszolta kérdé-
sünkre Simon István
polgármester. 

A községvezető elmondta, hogy
az utakra már kihirdették a nyerő
cégeket, lejárt az óvások időszaka
is. A dokumentációt elküldték Gyu-
lafehérvárra ellenőrzésre, és ami-
kor megkapják a jóváhagyást, ami
egy-két hétbe is beletelhet, elkezd-
hetik a munkát. 

A két aszfaltos program azt je-
lenti, hogy Szentpál, Búzásbesenyő
és Kerelő összes utcája aszfaltsző-
nyeget kap, és a bekötőutat is le-
aszfaltozzák Magyardellőig. 

„A két kis településen nem is
akartunk aszfaltozni, hisz ott most
a csatornázás következik, és nem
tartom helyesnek, hogy aszfaltoz-
zunk, utána meg feltörjük a csator-
názás miatt. Ezekben, ha nem lesz
pályázati kiírás, saját költségvetés-
ből is megbírjuk az aszfaltozást, de
csak miután elkészült a csatornahá-
lózat. 

– Mikorra tervezik a csatorná-
zást?
– A csatornázásra két hete írtam

alá a szerződést, most viszem a do-
kumentációt Gyulafehérvárra jóvá-
hagyás végett, hogy
meghirdethessük a technikai tervet.
Nagyon remélem, hogy – az óvás-
sal együtt –, kora tavasszal elkezd-
hetjük a munkálatokat. Hamarabb
nem, mert még két közbeszerzés
előtt állunk. Amióta polgármester
vagyok, a közbeszerzési törvény
ilyen gyenge, ilyen rossz nem volt,
remélem, mihamarabb módosítja a
parlament azokat a cikkelyeket,

amelyek nagy nehézségeket okoz-
nak az önkormányzatoknak.

– Például?
– Például az egyik legnagyobb

problémánk az, hogy a legkisebb ár
a döntő. Európa összes országában
automatikusan kizárják a legkisebb
és a legmagasabb árat a közbeszer-
zésből, és a többiekkel tárgyalnak.
Mi meg kevés pénzből akarunk
sokat csinálni, ami a minőség rová-
sára megy. Nagyon kemény mun-
kaellenőrző bizottságot kell
létrehozzunk, hisz ha valaki féláron
visz el munkát, nem tudja rendesen
elvégezni. Otthonról biztosan nem
visz pénzt, vagy az aszfaltból kell
kilopja, vagy a beton minőségéből,
vagy nem tesz le annyi alapot,
amennyit a feladatfüzet előír, és
akkor már megvan a gond.

– Ezért van, hogy a szalagvágás
után pár héttel megrepednek az
autópályák...
– A másik gond, hogy az uniós

projektekben kötelezően részt vesz
a pénzügyminisztérium ANAF
csoportja. Minden gyűlésen részt
kell vegyenek. Amikor a törvény-
hozók megalkották ezt a törvényt,
nem gondoltak arra, hogy teljesen
leblokkolják a közbeszerzést.
Maros megyében két embert alkal-
maztak erre, és naponta van tíz
közbeszerzés. Emiatt hetekkel el-
húzódnak a közbeszerzések. Na-

gyon rossz az is, hogy az új törvény
értelmében nem kérhetünk a cé-
gekről minősítést. Eddig legalább
ellenőrizni lehetett, hogy hol, mi-
lyen minőségű utat készítettek. Azt
sem kérdezhetjük meg, hogy vég-
zett-e valaha ekkora volumenű
munkát? A törvény értelmében öt
év alatt kell legyen az üzleti for-
galma akkora, mint a munkálat ér-
téke. Ez azt jelenti, hogy ha
egymilliós projektre pályázik va-
laki, a feltétel az, hogy öt év alatt
legyen ekkora üzleti forgalma. Vi-
szont az nem létező cég, amelynek
öt év alatt nem volt ekkora for-
galma. Ennyire gyenge ez a tör-
vény. 

De a terminusok is túl hosszúk.
Hiába nézzük meg a tőzsdén, hogy
az aszfalt tonnája 140 dollár, a cég
megajánlja 60-ban. Egyedüli for-
galmazó most a MOL, az aszfaltot,
a bitument Romániába ő hozza. A
MOL-lal lelevelezzük, meg-
mondja, mi a minimális, mi a ma-
ximális ár a diszkontokkal együtt.
Erre jön a cég félárú ajánlata, és két
hónapba kerül, amíg az ANAF-fal
megnézzük, hogy hoz-e olyan mi-
nőségű aszfaltot, amilyent kértünk. 

Az utakra tavaly december 5-én
kezdtük el a közbeszerzést, és két
hete hirdettük meg a győzteseket.
Egymillió eurós munkánál nagyon-
nagyon nehéz ez. Majdnem egy év
a közbeszerzés. Fél év eltelik a pá-
lyázatírással meg a kihirdetéssel,
és akkor még annyi a szerencse,
hogy a szerződéstől bőven van idő,
öt éve van az önkormányzatnak,
holott egy utat egy év alatt be lehet
fejezni. Minél hamarabb fejezed
be, annál hamarabb hozzá tudsz
fogni máshoz.

Így állunk tehát a pályázatokkal.
Én azt mondom, hogy jól sikerült,
amikor ezek a munkálatok elkez-
dődnek, látványos változást hoznak
a községben. 

Akadályok az önkormányzatok működésében
Rossz a közbeszerzési törvény 

Szerkesztette: Mózes Edith



Görgénysóakna 
Szászrégentől 6 km-re a Gör-

gény völgyének bejáratánál talál-
ható a község. A települést már a
bronzkorban lakták, majd a róma-
iak is bányásztak sót a közelében.
Először 1453-ban említik a doku-
mentumok mint a görgényszentim-
rei királyi birtok részét képező
falut. Egy 1780-ban keltezett doku-
mentumban olvasható először a
község jelenlegi területén levő fel-
színi só jelenlétéről. Egy 1854-es

okirat 14 sós kutat említ. A fürdő
első hivatalos dokumentumának
egy 1884-ben írt dokumentumot
tartanak, amely egy sóstót és az ezt
ellátó, napi 300 liter sós vizű for-
rást említ. A sót  hivatalosan jóval
korábban bányászták. 1453-ban
Görgénysóakna és Sósszentmárton
néven említik a településeket, így
vélhetően már a XV. század elején
már kitermelték a sót. 1555-ben I.
Ferdinánd király megparancsolja
Haller Péter erdélyi kincstárnok-
nak, hogy helyben értékesítsék a
görgényszentimrei birtokon kibá-
nyázott sót. Amikor Bogáti Meny-
hért Miklós elveszíti a
görgényszentimrei kastély tulaj-
donjogát, a zálogosított javak kö-
zött szerepel Kincses falu és a
görgénysóaknai sóbánya is. Érde-
kességképpen megemlíthetjük,
hogy 1608-ban Báthori Gábor fe-
jedelem megparancsolja a maros-
vásárhelyieknek, hogy ne vigyék a
görgényi sót Marosvécsnél távo-
labbi piacra. Ezt a tiltást 1652-ben
oldják fel, amikor Medgyesig, Se-
gesvárig, Radnótig, illetve Leken-
céig juthatott el innen a só. A XVII.
században azonban elhanyagolják
a bányákat, és így 1711-ben már
hivatalosan is bezárják. 1718-ban

azzal a feltétellel kerülnek a gör-
génysóaknai sóbányák a Bor-
nemissza család birtokába, hogy ne
nyissa újra a bányákat. Valószínű-
leg ennek oka az is lehetett, hogy
egyre kevesebb sót tudtak kiter-
melni. 

A sós fürdő az egyik tárna be-
omlásával alakult ki. Az 1700-as
években készült osztrák császári
katonai térképen Görgénysóakna
és Görgényszentmárton között 10
kék kört jelöltek be, amelyek sós-

tavak voltak. Egy 1847-es írásban
az szerepel, hogy az 1840-es évek
előtt már létezett „berendezett”
fürdő. 1878-ban külön női és férfi
strand is létezett vendéglővel, ame-
lyeket leginkább a szászrégeni és a
marosvásárhelyi fürdőzők kerestek
fel. 1889-ben Maros-Torda várme-
gye legismertebb fürdőjeként em-
lítik. 1891-ben a pénzügy
zálogosítja, majd 1892-ben Grün
Izsák marosvásárhelyi vállalkozó-
nak adja el, aki felújítja és hétszo-
bás belső fürdőt is épít. 1894-ben
már 45 szobás lakóház és 9 fürdő-
kádas helyiség is várta vendégeit.
1913-ban hivatalos fürdőteleppé
nyilvánítják. A strand 1970-ig mű-
ködött, amikor megszüntették és a
faanyagot Alsóidecsre szállították.
Jelenleg a település északi részén,
egy fölcsuszamlásos terület aljában
több – különböző méretű – sóstó is
van. A legnagyobb volt a „római
sóbánya”, amelynek beomlott tár-
nájában található a mintegy 31 x 32
méteres téglalap alakú hajdani für-
dőtó. Mélysége jelenleg 14 méter.
1935-1936 között a strand padló-
deszkáit javító munkások szerint a
tó mélysége 70 méter volt. Állító-
lag a második világháború után na-
gyon sok törmelék és hulladék

került a tóba, illetve a befolyó iszap
is rövid időn belül feltöltötte az
alját. A sós talajon igen értékes vé-
dett növények is találhatók. Jelen-
leg a strand elhanyagolt állapotba
került, mivel a területért több éve
tulajdonjogi vita folyik, így a fürdő
hivatalosan nem működik. 

Görgényorsova – sós domb 
Görgényszentimre központjából

indul ki a megyei út, amely Gör-
gényorsovára és Szécsre (Orsova
Pădure) vezet. Orsovát elhagyva,
Szécs felé menet, jobb kéz felől a

két település között található a sós
domb, amelyet három patak is át-
szel. Ezek mellett sókristályok is
jelzik, hogy jó helyen járunk. A
dombról szép kilátás nyílik a Gör-
gény völgyére, Kincsesfőre és a 
távoli Görgényi-havasok magas-
lataira. A régészek sós gödröket ta-
láltak, amelyekben a sókitermelés-
hez használt fákat, csapokat,
lapátokat és vályúkat leltek. Az
eszközök korát nem tudták megál-
lapítani, de más, hasonló helyekről
származó, ugyanilyen eszközök
korszerű radiokarbonos elemzését
követően i.e. 1500–800-ban hasz-
nálhattak ilyeneket. A sós domb
mintegy 70 hektáros területen talál-
ható. Két dolinában három sóskutat
is létesítettek, az egyik fémtar-
tályba a környékbeli tejfeldolgozó
vállalkozó fogja fel a sós levet,
amelyet sajt érlelésére használ. Tu-
domásunk szerint a környékbeli
háziasszonyok is igen ízletes sava-
nyúságot készítenek a sóskutak vi-
zével. 

Ajánló: Görgényorsovától
visszatérve Görgényszentim-
rére, majd onnan Kincsesfő –
Szentmihály – Alsóbölkény irá-
nyába, ugyanakkor Alsóböl-
kényből Felsőbölkényen át
Nyárádremetére, majd onnan
Nyárádszereda – Marosvásár-
hely irányába szép körutat te-
hetünk  gépkocsival, vagy akár
kerékpárral. 

Alsóidecs 
A Szászrégentől 5 km-re észak-

keletre a Maros bal partján fekvő
települést 1319-ben Olideech
néven említik először. 1335: Idech
Inferior, 1461: Alsoydech, 1605:
Alsó Idecs, 1760-62 között Alsó
Idets, 1854: Alsó Idécs, Unter-Ei-
disch néven jelenik meg a hivatalos
jegyzékekben. Alsóidecs a Lo-
sonczi, Bánffy,  Dezsőfi (Pásztói),
nádasdi Ungor, bálványosi Bánffy,
a Bethlen és Szobi családok bir-
toka. A szászokat a XIII. században
telepítették ide, így első temploma
is valószínű, hogy ekkor épülhetett.
Az 1868-as tűzvész után 1875-ig
újjáépítik, a tornyot kétszer is,
mivel építés közben összeomlott.
Középkori katolikus lakossága a
reformáció idején lutheránus lesz,
a templommal együtt. Az alsóide-

csi iskoláról 1737 óta vannak fel-
jegyzések. Határában állt egykor
Idecs vára (Spitzburg), melyet a
Tomaj nembeli Dénes nádor utó-
dai, a Losoncziak ősei építettek a
régeni uradalomban, amely való-
színűleg az Árpád-korban épült. A
várnak nagyjából háromszögű
alaprajza lehetett, melynek egyik
szöglete délre, a másik kettő pedig
északnyugatra és északkeletre néz.
Területén több kisebb gödör van, a
déli szögletében egy nagyobb,
szinte szabályos kör alakú mélye-
dést láthatunk. Egy vártorony

kőből kirakott alapja található a vár
északkeleti szögletében, ugyancsak
ezen a részen egyéb falmaradvá-
nyok is felfedezhetők. A csúcson
levő kevés hely miatt a várfal vala-
mivel lennebb helyezkedett el,
mindvégig követve a vár három-
szögű belterét. A vártól egy kes-
keny gerinc vezet kelet felé,
egészen egy kettős csúcsú maga-
sabb hegyig, melyet formája alap-
ján Nyeregtetőnek (756 m)
neveznek. Állítólag valamikor
ezen is vár állt, habár ott várnak ma
már nyoma sem látszik. Mégis egy
ottani vár létezésére utal a hegy
német neve, a Sattelburg (magya-
rul Szalonnavár), ami Nyeregvárat
jelent, de erre utalnak a szászok le-
gendái is. 

Alsóidecs elsősorban sós fürdő-
jéről vált ismertebbé. Gyógyhatá-
sát már a római korban ismerték. A
középkorban fejedelmek, földbir-
tokosok, grófok látogatták. I. Apafi
Mihály erdélyi fejedelem itt írta or-
szággyűlés elé idéztető parancsát
1679. március 24-én Fekete Klárá-
nak, a néhai kisbúni Bethlen János
özvegyének, aki a Béldi Pál-féle
összeesküvésben részt vett férjét
nem jelentette fel.  

Jelenleg a fürdőtelep sós vizű
stranddal, kádfürdővel rendelkezik.
A szakemberek szerint vize hatéko-
nyan kezeli az idegrendszeri, lég-
úti, női bántalmakat és különböző
reumás betegségeket is. A sókon-
centrátum 150 gramm literenként.
Iszappakolást is lehet készíteni. A
fürdő három medencével rendelke-
zik, az egyik mélysége 1,60 m és a

felnőtteknek ajánlják, illetve van
még egy 1,40 m és egy 1,20 méter
mélységű is gyerekeknek. Terasz-
helyiség, öltözők és zuhanyzók áll-
nak a fürdőzők rendelkezésére. A
fő idényben 8 és 21 óra között fo-
gadja a vendégeket. 

Marosszentgyörgy 
Szent-Györgyöt már 1332-ben

önálló egyházközségként említik.
Az 1567. évi regestrumban Maros-
Zent-Gyeorgy néven szerepel. A
XV.  században a Szentgyörgyi
család birtokolja, később a Petki
családra száll. A Petkiek a falu kö-
zepén levő magaslaton egy korábbi
várkastély helyett kastélyt építet-
tek. A kertben terebélyes öreg cse-
refa van, mely alatt a hagyomány
szerint Apafi, mások szerint Rá-
kóczi jobbágyfalvi Toth Mihályt
lefejeztette azért, mert nem állított
ki 100 harcost. A település egykori
katolikus temploma az 1200-as
években épülhetett román stílus-
ban. Petki Dávid foglalta vissza a
reformátusoktól a templomot
1720-ban. Ő telepített be ide jelen-
tős cigány tömeget. 

Petki István 1640-ben építtette
marosszentgyörgyi reneszánsz ud-
varházát, mely a mai kastély he-
lyén állott. Az épület a  Máriaffy
család birtokába kerül.  Az 1870-es
években Máriaffy Albert megbízá-
sából az épületet átalakították, a
munkálatokat Soós Pál (1843-
1910) marosvásárhelyi kőműves-
mester végezte, aki a kastély
építési munkálatainak kivitelezője
volt. Az államosított épületet visz-
szakapta a volt tulajdonos, majd
nemrég az önkormányzat tulajdo-
nába jutott. Kulturális központot
létesítenének benne. 

Marosszentgyörgy sós vizét és
ásványi iszapjának gyógyító hatá-
sát már 1880-ban ismerték,
ugyanis már abban az évben elké-
szült az első sós vizű medence,
amit a felszíni forrásból tápláltak.
Hogy itt strand létesülhetett, a vé-
letlennek köszönhető. Az történt
ugyanis, hogy a század elején föld-
gázt kerestek, hiszen Erdélyben
van a legtisztább földgáz a világon
(99,99%) és 1912. május 2-án,
amint az első szondát lefúrták 864
méter mélyre, a gáz helyett sós víz
tört a felszínre. Azóta még két
szondát fúrtak, egyiket 799 méter
mélyre, a másikat 951 méterre,
gyakorlatilag ezekből táplálják je-
lenlegi fürdőt. A víz sókoncentrá-
ciója 135,586 mg/l, az ásványi
összetétele (jód, kalcium, magné-
zium, kálium, nitrogén) biztosítja
gyógyító hatását. Állítólag itt talál-
ható Erdélyben a legnagyobb jód-
tartalmú víz. A fürdő sokáig állami
kézben volt, majd privatizálását
követően ma az Apollo Wellness
Club széles körű szolgáltatásaival,
szállodával, kezelési központtal,
sportteleppel, vendéglővel, konfe-
renciateremmel  várja a vendége-
ket. Nyáron a strandon, míg télen a
szálloda földszintjén levő meden-
cében, kezelőközpontban lehet fü-
rödni, gyógyulni. 
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Szerkeszti: Vajda György

Sós fürdők, dolinák 
A Sóvidék (Korond–Parajd–Szováta-medence) az Erdélyi-me-

dence és a Keleti-Kárpátok találkozásánál lévő törésvonal mentén
helyezkedik el. A geológiai folyamatok során a miocén korszakban
képződött sórétegek a medence pereme felé nyomulva felboltosultak
egy gomba alakú sótömzs formájában, és áttörték a fölöttük lévő
fiatalabb vulkáni rétegeket, sókibúvásokat hozva létre. Ennek révén
alakult ki a vidék sajátos földrajzi környezete. Egy ilyen törésvonal
menti sótömb található a Monosfalu – Marosvécs – Görgényszen-
timre – Köhér – Nyárádremete – Szováta – Parajd – Korond közötti
altalajban. Az utólagos tektonikai mozgások, illetve a természeti
elemek alakította tájban így helyenként előbukkannak sós források,
dolinák. Ilyen helyek – Szováta és környékén kívül – Görgénysó-
akna, Alsóidecs, Görgényorsova, és egy kicsit ezektől távolabb
ugyan, de az említett földtörténeti jelenségnek köszönheti létét a
marosszentgyörgyi fürdő is. 

A görgénysóaknai fürdő bejárata

A görgényorsovai sós domb és kút Fotó: Vajda György

A marosszentgyörgyi fürdő Fotó: Nagy Tibor



Augusztus 26-án összegyűlt Me-
zősámsond magyarsága. A 40 éve
alakult citerazenekart, majd a hoz-
zájuk társult dalos asszonyokat és
férfiakat ünnepelte a falu. 11 órára
megtelt a református templom, ahol
a megjelentek figyelemmel hallgat-
ták az igét hirdető Sikó Domokos-
Csaba lelkipásztor prédikációját
(aki egyben a kántori feladatokat is

ellátja, de a csoport szakmai irányí-
tását is felvállalta). Utána a citerá-
sok zsoltárokat szólaltattak meg, és
elhangzott Reményik Sándor
Templom és iskola című verse. Az
istentisztelet után a templom kert-
jébe vonultunk, ahol a csoport az el-
hunyt tagok emlékére állított
kopjafára és mellé helyezte a ke-
gyelet virágait. Az immár több mint

20 személy nevét tartalmazó lista
felolvasása után itt is daloltak az el-
hunytakért. Innen a csoport és a
népes közönség a nemrég berende-
zett emlékszobába vonult, ahol
most alapozták meg egy helyi nép-
rajzi múzeum alapjait. A kiállított
helyi népviseleti ruhák mellett he-
lyet kaptak a mindennapi használati
tárgyak (néhány már rég kivonult a

modern idők eszközei közül), de
helyet kapott az együttes múltját be-
mutató vizuális agitáció, a megala-
kulásuktól közel két évtizedük alatt
ollózott cikkek gyűjteménye, me-
lyek a Megéneklünk, Románia ve-
télkedők helyi, megyei, országos
szakaszain való sikeres szereplé-
sekről tanúskodnak, az elért díjakat
méltatják, a többszörös országos
első helyezetteknek kijárót is. De
szó van a vendégszereplésekről, a
csoport kiszállásairól, ahova rend-
szerint az egész estét betöltő műso-
rért kiegészültek a helyi színjátszó
csoporttal, akik Hunyadi Sándor
Bakaruhában című, Bíró Zenóbia
tanítónő által betanított darabbal
szórakoztatták a nagyérdeműt.

Utána bevonultunk a kultúrott-
hon nagytermébe, ahol az alpolgár-
mester és polgármester kö-
szöntötték az egybegyűlteket, de
Csép Andrea képviselő asszony is
tiszteletét tette és elismerő szavak-
kal bátorította a népművelőket.
Majd Fekete Gyula nyugdíjas ma-
tematikatanár, volt kultúrigazgató,
a citeracsoport értelmi szerzője és
Szász Mária nyugdíjas zenetanárnő
kaptak szót. Szász Mária 1976-ban
került Mezősámsondra, és a csoport
megalakulásától 1990-ig szakmai-
lag irányította, vezette a csoportot,
a basszuscitera is az ő keze alatt
szólalt meg először. ’90 után is éve-

kig még sokszor vett részt a próbá-
kon, szakmai útmutatásait ma is szí-
vesen igénylik. Az ünnepi műsor
felemelő volt. Egyszerre léptek a
színpadra az idősebb generáció ci-
terásai, dalosai a mai csoport tagja-
ival. Az elhangzott népdalcsokrok,
a humoros ballada vastapsra kész-
tette a lelkes közönséget, és a több-
szöri ráadás elhangzása után
következett a diplomák kiosztása,
Szász Mária, Fekete Gyula, Sikó
Domokos-Csaba és Pánczél Csaba
vehette át őket.

Ezek után vonultunk az épület
alsó szintjén lévő nagyterembe,
ahol ünnepi asztal fogadott, a helyi
asszonyok minden igényt kielégítő
menüsorát szolgálták fel. Éjfélbe
nyúló táncmulatsággal ért véget ez
a minden résztvevő számára emlé-
kezetes esemény. Köszönet a szer-
vezőknek, a hajdani és jelenlegi
csoport minden tagjának. Lehet
összetartásból is jelesre vizsgázni,
amikor az évek során fel-felbuk-
kanó nézeteltéréseket, vitákat egy
ilyen közös ügy érdekében mellőzni
sikerült, mert ez a megtartó erő a
szórványmagyarság számára. Adja
Isten, hogy a citeraszó ki ne haljon
Mezősámsondról! Az utánpótlásról
mindenkinek szívügye kell legyen
gondoskodni, ebben nem is látok
hiányt. Úgy legyen! 

Szász Károly nyugdíjas
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Emlékezetes volt a mezősámsondi citerások, dalosok ünnepi találkozója

Szerkeszti: Mezey Sarolta

A falunk mindenkit hazacsalogat
e szép – Bodnár Éva Szülőföld című
verséből kölcsönzött – idézettel:
„Emlékeimben úgy él ez a táj,
mint az imádság, mely örök érvényű.”

1942-ben születtem Lőrincfal-
ván, szüleink ötödik gyermekeként.
43 éve élünk Dicsőszentmártonban. 

A családi fészkünk mindig haza-
csalogatott, gyakrabban akkor, ami-
kor szüleinknek szüksége volt a
segítségre. A gyermekkori emlé-
keim gyakran előkandikálnak a
múltból. Szeretettel gondolok ker-
tünk minden fájának történetére,
velem öregedtek meg, talán még
ma is hazavárnak engem. 

A gyermekkori emlékek befész-
kelték magukat a lelkünkbe. Szeret-
tem a teleket, az őszt, a Nyárád
tisztán csobogó vizét, még akkor is,
ha néha haragos is volt, a fűzfák
lombját, amint a folyóra borulva át-

ölelik azt. Még az őszi hideg szele-
ket is szerettem, a fák rozsdás öltö-
zetét, aztán szégyellős
meztelenségüket. 

Őszes fejjel itt-ott megtákolva, az
idő foga megmardosott bennünket.
De így is öröm falustársainkkal ta-
lálkozni. Az iskola és a templom ös-
vényén, ahol egykoron mezítláb
szaladgáltam, ma is hallom gyer-
mekkorunk otthagyott zaját. Szere-
tem a gyermekkorom, hiszen akkor
szüleim és testvéreim velem voltak.
Tisztelettel gondolok elődeinkre,
akik ma nem lehettek körünkben. A
templomunk padjai a találkozó al-
kalmával nem maradtak üresen.
Öröm volt hallani lelkészünk szép
istentiszteletét. 

Köszönet mindenkinek, akik
széppé varázsolták a találkozó napját!

Incze Pethő Aranka,
Dicsőszentmárton

Falutalálkozó Lőrincfalván

Marosbogáti lakos vagyok, a
magam és családom köszönetét sze-
retném kifejezni azért, hogy a me-
gyei kormányhivatal eljárt
ügyünkben. Egy éve gondjaink vol-
tak a szomszéddal, aki úgy tartott
állatokat, hogy mellőzte a hatályos
törvényeket. 

Kihallgatáson voltam Lucian
Goga prefektusnál és Nagy Zsig-
mond alprefektusnál, akik megér-
tették a problémát, és segítségünkre

voltak. Elrendelték, hogy egy szak-
emberekből álló bizottság szálljon
ki a helyszínre, és megállapították,
hogy az általam jelzett rendellenes-
ség valós. 

Ezúttal nyilvánosan is köszönetet
mondok a kormányhivatalnak az el-
járásért, hiszen a község polgármes-
terénél, aki baráti viszonyban áll a
szomszédunkkal, nem találtunk meg-
értést, sőt tettlegességig fajult az ügy. 

Nagy Emma, Marosbogát 

Köszönet 

A Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem 1967-
ben végzett évfolyamának találko-
zója és az aranydiploma-átadás
ünnepélyét dr. Gogolák H. Oláh
Edit szervezte meg szeptember 1–
2-án, Marosvásárhelyen. Az első
napon az ünnepség az egyetem
dísztermében zajlott, a második
napon a szervező meghívására a la-
kásán gyűltünk össze, a Trébely ut-
cában. Az évfolyam 120 diákjából
60-an meghaltak, az élők közül kü-
lönböző országokból 46 jelent meg
az aranydiploma átadásán. A meg-
hívottakkal és a kísérő családta-
gokkal együtt közel százan
lehettünk. 

Edit a jól átgondolt, sok szép és
gazdag program szervezését már
az év elején elkezdte, és több aka-
dály, akadékoskodás miatt előfor-
dult, hogy abba akarta hagyni, de
kishitűségén felülemelkedve, te-
kintettel az ügy fontosságára, győ-
zött lelkesedése és erős akarása.
Talán ez lesz az utolsó alkalom,
amikor még találkozhatunk egy-
mással, gondolta. Erős, tehetséges
évfolyam volt a miénk, szerettük is
egymást. Szívesen töltöttük együtt
az időt, utóbb ritka alkalmanként.

Edit, magát sem kímélve, anyagi
kiadásokat megelőlegezve vagy
részben fedezve, tért és időt ki-
használva kilincselt hivatalról hi-
vatalra, városról városra. Óriási
telefonszámlák halmazai is bizo-
nyítják hosszas éjszakába nyúló ta-
nácskozásait, bel- és külföldi
beszélgetéseit, míg végül már
hangja is alig maradt. Mindent fi-
gyelembe akart venni, ami szemé-
lyesen fontos lehet a másiknak. De
a későn beérkező írások, képek las-
síthatták a munka menetét, emiatt
a feszültség, az idegeskedés is el-
kerülhetetlen volt, különösen az
aranydiplomák és az életutakat

összefoglaló A gesztenyefák alatt
c. könyv megvalósításakor. Gon-
doskodott az egyetem épületének
grafikai ábrázolásáról, amelyet
meglepetésnek szánt és egy aján-
dék könyv (A marosvásárhelyi ma-
gyar nyelvű orvos- és
gyógyszerészképzés 70 éve, amely
az Erdélyi Múzeum-Egyesület ki-
adásában jelent meg 2015-ben)
adományozásáról is.

Örömteli meglepetésnek vol-
tunk tanúi, amikor meghívottként
újra találkozhattunk dr. Fazakas
Béla és dr. Dienes Sándor profesz-
szor urakkal. 

Dr. Péterffy Árpád nemzetközi
hírű szívsebész professzor, volt
egyetemi társunk is vendégünk
volt, aki rövid beszámolót tartott
életéről, az orvosi hivatásról és az
oktatásról alkotott véleményéről.
Ő az öccse, Péterffy Pál évfolyam-
társunk kíséretében jött. 

Prof. doc. dr. Nagy Előd, az
egyetem jelenlegi prorektora kie-
melkedő vetített képes tudomá-
nyos előadást tartott dr. László
János volt rektorprofesszor, mikro-
biológiai kutató munkásságáról és
kivételes eredményeiről.

A kórházi lelkésznő, Lakatos
Gabriella bensőséges református
istentisztelete, a halottaink emlé-
kére tartott beszéde egyéni vonat-
kozástól sem volt mentes, hiszen
édesapja, dr. Lakatos Ottó anató-
mus és édesanyja, dr. Veér Mária
szövettanász sejtbiológus is az
egyetemünk nagy tiszteletben álló
egyéniségei közé tartoztak.

Az aranydiplomákat a prorektor,
prof. doc. dr. Nagy Előd és dr. Go-
golák H. Oláh Edit adta át egy fia-
tal rezidens orvosnő segédletével.

Nem tagadhatom meghatódott-
ságomat, hogy akkor, amikor kezet
fogtam a fiatal professzor úrral,
lelki szemeim előtt megjelent az

édesanyja képe. Nagy Pálné Hodos
Magdi nemcsak betegem, hanem
barátnőm is volt. Fiatalon együtt
sétáltunk végig a November 7.
útján, fiainkkal kéz a kézben, őket
sétáltatva. És most ez a kisfiú adja
át nekem/nekünk az aranydiplo-
mát? Lélekben kihúzom magam
magyartanárnő édesanya emléke
előtt, mégis lehajtott fejjel tisztel-
gek szellemi nagysága előtt. A hús-
véti locsoláshoz tőle kapott
gyönyörűséges keresztszemes há-
ziszőttes válltáskával a gyerme-
keim, ma már unokáim még
mindig büszkén gyűjtik a hímes to-
jásokat. Azóta korszakváltás tör-
tént. De az Ő és az Ő
szellemiségének áldott keze koro-
kon túl is átnyúl és értőn szeretve
tanít. Egy generáció eltűnik, de új,
talán jobbak jönnek helyünkbe. 

Az Edit által nagy gonddal ösz-
szeállított műsorban nagy tetszést
és vastapsot aratott a Bekecs tánc-
együttes különböző vidékek tánca-
iból válogatott változatos, színes
műsora és a Kilyén Ilka közkedvelt
színésznő Márai Sándor versének,
a Mennyből az angyalnak a szava-
lata, illetve énekszámai. A hallga-
tóság kérésére el kellett mondania
még egyet. Ő a Kiáltó szó című
verset választotta ráadásul. Nem
kevesebb sikerrel. 

A szombati kerti parti gulyással
teli tálaival, almapitehalmazaival,
italaival, fáklyáival kellemes csa-
ládias légkörben zajlott. Sok volt a
kacagás, beszélgetés, fényképe-
zés… Mindazt az élményt, amit
magunkkal vihetünk erről az emlé-
kezetes ünnepségről, dr. Gogolák
H. Oláh Editnek köszönhetjük sze-
retetteljes, hosszútűrő, áldozatos
munkájáért. 

Valamennyiünk nevében 
köszönöm: dr. Toszó Sarolta 

Köszönjük, Edit!

Illusztráció Fotó: Iszlai Anna
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Szeptember elején Dózsa
György községben is beállt az
ünnepi hangulat: külföldi
testvértelepülések küldöttsé-
gei érkeztek, hogy a helyiek-
kel ismerkedjenek és európai
kérdésekről is beszélgesse-
nek, az elszármazott lőrinc-
falviak is hazatértek
találkozni, és természetesen
jutott idő a gazdák megdicsé-
résére és a szórakozásra is.

A hónap eleji rendezvények
egyik kiemelt eseménye a testvérte-
lepülések találkozója volt, amelyre
a lukafalvi önkormányzat 16.500
eurós támogatást nyert az Európai
Bizottság Európa a polgárokért
nevű pályázati programja révén.
Ennek köszönhetően a magyaror-
szági Újlőrincfalva 20, Bakonycser-
nye 42, míg a délvidéki
Magyarcsernye 40 fős küldöttség-
gel érkezhetett murokországba. A
küldöttségek egy részét képező fel-
nőttek az Én és az EU című pénteki
konferencián és a további hétvégi
tematikus beszélgetéseken vitattak
meg néhány, az egész uniót érintő
és foglalkoztató kérdést, többek kö-
zött az euroszkepticizmus fogalmát
és ellenérveket, de azt is, hogy a
szolidáris Európa feltétlenül hatá-
rok nélküli Európát (is) jelent-e, il-
letve a bevándorlás menekülteket,
bevándorlókat vagy terroristákat
eredményez a kontinensen. Az álta-
lunk vágyott Európa jellemzőit és
Európa jövőjét is megpróbálták
megfogalmazni a kihívások és lehe-
tőségek tükrében.

Mindezeket a kérdéseket gyere-
kekkel is megvitatták a pedagógu-
sok egy kissé más megközelítésben
– ugyanis a felnőttek mellett szép
számban jöttek gyerekek is a három
településről. Ők már napokkal az-
előtt megérkeztek, és a házigazda
község gyerekeivel együtt 95 fő
Szovátán táborozott kilenc felnőtt
kíséretében. Velük tartottak a nem-
sokára hivatalosítandó negyedik
testvértelepülés, a felvidéki Bátor-
keszi küldöttei is – mindannyian
egy Kárpát-medencei magyarságtá-
bor részesei voltak egy héten át,
amelynek célja a Nyárád és Kü-
küllő vidékének megismertetése
volt, így a szovátai bázisról kirán-
dulásokat szerveztek, felkeresték
Szováta és Parajd vidékét, Farkas-
laka, Korond, Székelyudvarhely ne-
vezetességeit és Orbán Balázs
sírhelyét, majd Segesvárral és vidé-
kével barátkoztak. A murokország-
ban maradt felnőttek arról is
tárgyaltak, hogy miként lehetne a
települések közötti kapcsolatokat
úgy kiaknázni, hogy minden évben
tudjanak a gyerekek számára tábo-
rokat szervezni más-más helyen,
ugyanis ez maradandó élmény –
mondta el Iszlai Tibor polgármes-
ter, hozzátéve, hogy két hete a nyá-
rádmentiek is részt vettek a többi
település küldöttségeivel együtt a
Balaton közelében egy táborban és
a bakonycsernyei néptánctalálko-
zón, ahonnan sírva tértek haza.
Ilyen körülmények között mindent
meg kell tenni, hogy az ismerkedé-
sek és barátságok fonala ne szakad-
jon meg, és a gyerekek játszva
ismerhessék meg egymás szülő-
földjét, kultúráját. Ebben az érte-
lemben azt is kiemelte az elöljáró,
hogy a személyes kapcsolatokon túl
Lukafalva és Bakonycsernye isko-
lái között is partnerkapcsolat alakult
ki, a két igazgató a napokban írta
alá az együttműködési egyezményt.
Nemsokára a két település egyházai
közötti kapcsolatfelvételre is számí-
tani lehet, remélhetőleg ezen a szá-

lon is hasonlóan gyümölcsöző lesz
az együttműködés. Bátorkeszivel
három éve ismerik egymást, velük
is hamarosan hivatalosítják a kap-
csolatot.
Összegyűltek a lőrincfalviak

Vasárnap második alkalommal
tartották meg a lőrincfalviak talál-
kozóját. Délelőtt ünnepi istentiszte-
leten vehettek részt az
elszármazottak és az itthoniak, ezt
követően a templomkertben beszél-
gettek a rég nem látott ismerősök.
Az ünneplő közösséget a kultúrott-
honban köszöntötte Zsebe Zsolt, Új-
lőrincfalva polgármestere is, aki
szeretné, ha a 2003-ban létrejött
kapcsolat továbbra is fennmaradna,
továbbá bevallotta: szeretnek ide
jönni, mert itt kedvesség, szeretet,
barátság fogadja őket, örvendenek,
hogy az itteniek még őrzik a ma-
gyarságukat.

Iszlai Tibor házigazda polgár-
mester is üdvözlölte az ünneplőket,
kiemelve: évtizedekkel ezelőtt csa-
ládok keltek útra innen a kenyérke-
resés reményében, s bár máshol
találták meg a szerencséjüket, halá-
lukig ide tartoznak, a kötődés évti-
zedek múltán is megmaradt.
Összekötik őket a megelevenedő
emlékek, a szülőfalu, s ilyenkor
érzik meg, hogy mindannyian egy
nagy családhoz tartoznak. „Van egy
falu, amely fiává fogadott, felne-
velt, útnak indított és visszafogad”
– fogalmazott a községvezető, aki
szerint Isten áldása van rajtunk,
amíg van egy falu, ahová visszatér-
hetünk s ahol ilyenkor megtelnek a
terek. Lőrincfalva sok személyt
adott, akik munkásságukkal kie-
melkedtek, így 2000-ben Benkő
Samu művészettörténészt, 2013-
ban Bálint Károly képzőművészt,
szobrászt avathatták díszpolgárrá. 

Az 1935-ben született, Marosvá-
sárhelyen élő Bálint Károly úgy
ment el Lőrincfalváról, hogy min-
dig itthon maradt, ez alkalommal
ajándékot is hozott a falunak: egy
Petőfi-mellszobrot, amely a műve-
lődési otthon méltó dísze lesz ez-
után, ugyanúgy, mint fia, ifj. Bálint
Károly Alföld című festménye.
Kiállítás és koncertek

Szombaton délelőtt ismét meg-
tartották a hagyományos murokor-
szági zöldségkiállítást 25
községbeli termelő részvételével.
Mivel szombaton még sokan piacra
viszik termékeiket, a kiállítók és lá-
togatók száma is kevesebb volt, de
a felhoztal annál szebb. A kiállítók
munkáját, előkészületét jelképes
részvételi díjjal jutalmazták a szer-
vezők, az első három helyezett és a
különdíjasok oklevelet vehettek át.
Néhány éve mézet is hoz egy ter-
melő, és néhány virágtermesztő is
eljön, az idén pedig megjelent a
községbeli juh- és kecskesajt is a
mustrán. A kiállítást és a gazdák
munkáját Csép Éva Andrea parla-
menti képviselő is elismerő szavak-
kal méltatta.

A szórakoztató programok sem
szorultak a háttérbe a hét végén, a
Lőrincfalván felállított színpadnál
péntek este utcabállal nyitottak,
szombat délután a Búzavirág és
Somvirág néptánccsoportok, vala-
mint a Bekecs tartott színvonalas
néptáncműsort, nemkülönben László
Attila fellépése is elnyerte a közön-
ség tetszését, majd a Szimpla Kár-
páci mulatós előadásán és utcabálon
szórakozhattak. A vasárnap délutáni
programok a rossz idő és áramszünet
miatt tolódtak, de estefele Ábrám
Tibor és csapata megkezdhette a fel-
lépések sorát nótaműsorral, őket kö-
vetve Kristóf Katalin és Milán
szórakoztatta a közönséget, majd
Homonyik Sándor és zenekara moz-
dította meg a tömeget, a rendezvényt
pedig tűzijátékkal zárták.

Fontosak a külkapcsolatok is
Murokországban is ünnepeltek

Gligor Róbert László

Pénzügyminisztérium 
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Jogi személyek  kényszervégrehajtási osztálya

Eladási közlemény

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám) 2017.
szeptember 22-én 11 órai kezdettel nyilvános árverésen értékesíti az alábbi cégek javait, az állami
adósságok behajtása érdekében: 
MIBCO SERVICE KFT., CUI 2851402, Marosvásárhely, Sârguinţei utca 16/13. szám, Maros megye –
végrehajtási dosszié M73
– Dacia SD LSDEJ, gyártási év 2005,  motor szériaszáma D001068, alvázszáma UU1LSDEJH34578732,
törzskönyvszáma E733160, 1650 köbcentis, rendszáma MS-81-MIB,  kék, kikiáltási ár 6.750 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti, III. licit.
A fent említett ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A végrehajtásban levő összeg 9.675
lej, a cég nem héafizető.
HOTSALE  EUROPE KFT., CUI 27395492, Marosvásárhely, Páring utca 58/14., Maros megye,  végrehajtási
dosszié H496
– hatrészes irodai bútorzat (archiváló), kikiáltási ár 90 lej + 19% héa
– Canon C2020L nyomtató, 1.500 lej + 19% héa
– DL-272358739 R210 szerver, 1.125 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 75%-át jelenti, II. licit. A fent említett ingóságok nincsenek elzálogosítva. Nincs
óvás a végrehajtás ellen.  A végrehajtásban levő összeg 135.415 lej, a cég nem héafizető.
CONSTRUCTII INGINERESTI KFT., CUI 14720613, Marosvásárhely, 1918. December 1. út 30/5. szám, Maros
megye   – végrehajtási dosszié C1165
– MST M544 típusú buldoexkavátor, 89.147 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 75%-át jelenti, II. licit. A fent említett javak nincsenek elzálogosítva. Nincs óvás a
végrehajtás ellen.  A végrehajtásban levő összeg 57.677  lej, a cég héafizető.
BOBITA PRODCOM KFT., CUI 7332449, Marosvásárhely, 1918. December 1. út 126/3.,  Maros megye,
végrehajtói dossziészám B 234
– Mercedes Benz 203, 200 CDI személygépkocsi, alvázszám wdb2030071a727979, motor szériaszáma
30308880, fekete, 2004-es gyártású, rendszáma MS-67-BOB, kikiáltási ár 15.701 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 75%-át jelenti, II. licit. A fent említett ingóság nincsek elzálogosítva. Nincs óvás a
végrehajtás ellen.  A végrehajtásban levő összeg 31.239 lej, a cég héafizető.
RAIANIZ KFT., Náznánfalva, Liliom utca 9/C, Maros megye, CIF 30395450,  végrehajtási dosszié R1339
– 124L470 típusú Scania tehervontató, 2002-es gyártású, azonosítószáma XLER4X20004483927,
homologálási száma BJSC311111J69R3, DT 13.02 motor, szériaszáma 1179553, 11.705 köbcentis, dízel,
rendszáma MS-11-JCE, fehér, komplett, normál kopás, 34.000 lej + 19% héa
– önürítős félpótkocsi, LANGENDORF SKA 24/26, 1992-es gyártású, azonosítószáma 17179, homologálási
száma D3LA1E0011J4800, szürke-piros színű, 21.000 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési árat jelenti, I. licit. A fent említett ingóságok nincsenek elzálogosítva. Nincs óvás a
végrehajtás ellen.  A végrehajtásban levő összeg 34.677 lej, a cég héafizető.
MAROSVÁSÁRHELYI GYÜMÖLCSTERMESZTŐ KÍSÉRLETI ÁLLOMÁS, Marosvásárhely, CIF 1196828,
Marosvásárhely, Legelő utca 1., Maros megye, végrehajtási dosszié S664
– félautomata  hídmérleg, 10.800 lej + 19% héa
– önrakodó utánfutó, 2.100 lej + 19% héa
– 3 t-ás  emelőtargonca, hiányzó alkatrészekkel, nem működőképes, 5.000 lej + 19% héa
– VN-P 1200 LT öntözőgép,  1.800 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési árat jelenti, I. licit. A fent említett ingóságok nincsenek elzálogosítva. Nincs óvás a
végrehajtás ellen.  A végrehajtásban levő összeg 2.022.909 lej, a cég héafizető.
WOODROM KFT., CUI 13065338, Mezőcsávás, Fő út 373. szám, Maros megye, végrehajtási dosszié W47
– 1928 négyzetméteres terület, rajta két épület: A) raktár,  két  csűr, B) raktár, villamos kapcsolótábla,
sűrítőállomás, préscsarnok,  szerelőcsarnok, iroda, öltöző, mosdó, előtér, C) garázs, D) raktárcsarnok, kikiáltási
ár 425.005 lej.
A kikiáltási ár a felértékelési árat jelenti, I. licit. A fent említett ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a
végrehajtás ellen.  A végrehajtásban levő összeg 301.514 lej, a cég héafizető.
MULTICOM IMPEX KFT., CUI 2528372, Marosvásárhely, Cutezanţei utca 81/14., Maros megye, végrehajtási
dosszié M20
– 1866 négyzetméteres beltelek, kataszterszáma 455/1, telekkönyvszáma 53856, régi telekkönyvszáma
2636/N, Marosszentanna község, Udvarfalva, kikiáltási ár 77.615 lej.
A kikiáltási ár a felértékelési árat jelenti, I. licit. A fent említett ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a
végrehajtás ellen.  A végrehajtásban levő összeg 127.061 lej, a cég héafizető.
COROLLA KFT., CUI 15864528, Marosvásárhely, Cibinului utca 13/A, Maros megye, végrehajtási dosszié
száma C1397
– Opel Combo BE11, rendszáma MS-08-XIB, homologálási száma AFPL141511C85E3/2006, azonosítószáma
W0L0XCF0663007217, dízel, fehér, törzskönyvszáma E838614, működőképes, 7.280 lej + 19% héa
– Volkswagen haszonjármű, rendszáma MS-09-PNK, homologálási száma BF12111F11UB5E3/2007,
azonosítószáma WV1ZZZ7HZ7H007013, dízel, fehér, törzskönyvszáma E782147, 18.792 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési árat jelenti, I. licit. A fent említett ingóságok nincsenek elzálogosítva. Nincs óvás a
végrehajtás ellen.  A végrehajtásban levő összeg 44.278 lej, a cég héafizető.
SUBTRANSCON KFT., CUI 10527220, Marosvásárhely, 1918. December 1. út 188/7., Maros megye,
végrehajtási dosszié S760
– IP260D pneumatikus dugattyú, 2015-ös gyártás, 37.200 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési árat jelenti, I. licit. A fent említett ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a
végrehajtás ellen.  A végrehajtásban levő összeg 32.617 lej, a cég héafizető.
*A héát illető szabályokat és arányokat, amelyeket az ingatlanok/ingóságok esetében alkalmaznak, a 2015. évi
227-es, az adótörvénykönyvre vonatkozó törvény tartalmazza.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fent említett javakra, hogy értesítse erről a végrehajtót
a licit időpontja előtt. 
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a következő iratokat: vásárlási
ajánlat, az indulási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a
marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni, számlaszám: IBAN RO62TREZ4765067XXX014298,
adószám 4322637), az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását,  román jogi személyek a Cégbíróság
által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát,  külföldi jogi személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű
fordítását, román magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát. 
Jelen okirat a közléstől vagy tudomásulvételtől számított 15 napon belül megfellebbezhető az illetékes
bíróságon, a 2015. évi 207-es újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre
vonatkozó 260. és 261. cikkelye értelmében. 
A 2015. évi 207-es, újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 9.
cikkelye 2. bekezdésének d pontja értelmében a végrehajtás alatt álló adófizető meghallgatása nem kötelező. 
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén vagy a 0265/250-982-es telefonszámon, 166, 179-es mellék. 
Jelen közlemény kifüggesztésének dátuma: 2017. szeptember 12. 
Dénes Irén,  a közpénzügyi hivatal helyettes vezetője                                Cîmpeanu Carolina  osztályvezető

Marosvásárhely, Dózsa György utca 1-3. szám,
tel.: 0265/250-982, fax: 0265/261-093, 
e-mail: lorand.suba.ms@anaf.ro



ADÁSVÉTEL

ELADÓ 2 szoba-összkomfortos
tömbházlakás, külön bejáratú szo-
bák, saját hőközpont, II. emelet, lift,
Tudor negyed, a Dacia komplexum
közelében. Érdeklődni a 0365/807-
475-ös telefonszámon, 10-20 óra kö-
zött. (3637-I)

ELADÓ garzonlakás a Kövesdombon.
Tel. 0747-539-055, 0756-310-429.
(3605)

ELADÓ 5 szobás emeletes ház és
melléképületek Mezőbergenyében. Tel.
0746-754-221. (3528)

ELADÓ Deményháza 1. szám alatt, a
főúton falusi parasztház telekkel együtt.
Tel. 0740-192-092. (3486)

KIADÓ hosszú távra kétszobás lakás
közös udvaron, központhoz közel,
csendes környezetben. Tel. 0771-144-
286. (3589)

KIADÓ kétszobás, felújított tömbház-
lakás a Moldovei utcában. Tel. 0744-
572-889. (3645-I)

KIADÓ kétszobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. Tel. 0740-
076-300. (3603-I)

KIADÓ vagy eladó egyszoba-össz-
komfortos lakrész közös udvaron a
Köztársaság téren. Tel. 0745-383-
739. (3661-I)

ELADÓ sürgősen 11 ár beltelek
Marossárpatakon. Tel. 0740-653-491.
(3608)

ELADÓ új, elektromos tolószék
fogyatékkal élők számára. Érdeklődni a
0740-851-209-es telefonszámon, keddi
és csütörtöki napokon 17-19 óra között.
(3399)

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

ELADÓ házi bor, Dacia-gumi és 
-alkatrészek, autogájzer-alkatrészek. Tel.
0365/448-371. (3555)

ELADÓ héjatlan tökmag és kukorica-
fejtő gép. Tel. 0747-480-255, 0746-
090-353. (3539-I)

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (1545)

ELADÓ borjúzó tehén 9. hónapban.
Tel. 0265/347-494. (3674-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Kiss Erzsébet névre
szóló nyugdíjas-autóbuszbérletem. Sem-
misnek nyilvánítom. (3670)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(3171)

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

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát,
tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-847-
346. (3339)

BULDOEXKAVÁTOR-KÖLCSÖNZÉS,
földmunkát vállalok. Tel. 0743-311-505.
(19274)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (3470)

CÉG 15% KEDVEZMÉNNYEL vállal:
háztetőkészítést (Lindab cserépből) és
javításokat, bádogosmunkát,
cserépforgatást, bontást, belső-külső
munkálatokat, kapuk, kerítések
készítését, szigetelést stb. Tel. 0764-
463-517. (3505)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (3654-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (3622)

BÁRMILYEN munkát vállalunk:
cserépforgatás, csatornatakarítás, új
csatorna készítése, famunkálatok,
tetőkészítés. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény. Tel. 0746-819-774. (3676)

MEGEMLÉKEZÉS

Minden elmúlik, minden
elvész, 
csak egy él örökké: az
emlékezés. 
Fájó szívvel emlékezünk
szeptember 12-én a szeretett
apára, URR KÁROLYRA
halálának 6. évfordulóján.
Isten nyugtassa békében!
Szeretett leányai: Etelka és
Ella. (3449)

Az idő múlik, szállnak az évek,
de a mi szívünkben megmarad
emléked.
Fájó szívvel emlékezünk
szeptember 12-én SZILÁGYI
BÉLÁRA (Sziszi) halálának 15.
évfordulóján. Felesége, fia,
lánya, veje és három unokája.
Nyugodjál békében! (3481-I)

Csillag volt, mert szívből
szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy
csak lehetett.
Mégis elment tőlünk, mint a
lenyugvó nap,
De a szívünkben él s örökre
ott marad!
Szomorúan emlékezünk a
drága édesapára, a
marosugrai TROMBITÁS
JÁNOSRA (NYÁRÁDI JANI)
szeptember 12-én, halálának
28. évforduloján. Jósága,
szeretete szívünkben örökké
élni fog. A kegyetlen halál 64
évesen ragadta el szeretteitől.
Már egy éve, hogy drága
édesanyánk is követte
szeretett férjét, reméljük, hogy
ők  egymásra találtak, és most
nagyon boldogok. Csak
nekünk hiányoznak nagyon,
és soha nem tudjuk feledni
őket. Szerető gyermekeik:
Öcsi, Manyi és Rózsika,
valamint unokáik: Heli,
Levente és Emese,
dédunokájuk,  Denisza és
vejük, Otto. Emlékük legyen
áldott, nyugalmuk csendes!
Würzburgból. (v.-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 12-én MOLNÁR
PIROSKÁRA halálának 5.
évfordulóján. Emlékét őrzik
szerettei. Nyugodj békében,
Piri mama! (3522)

Míg élünk, velünk leszel
szívünkben.  
Örök fájdalommal emlékezünk
szeptember 12-én id.
FEHÉRVÁRI FERENCRE, a
Vágóhíd volt dolgozójára
halálának 30. évfordulóján.
Szerető felesége, két fia
családjával, három unoka és
egy dédi. (1559-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
RETEGAN LÁSZLÓ 

a szeretett férj, drága jó édesapa,
keresztapa, testvér, rokon, jó
barát, jó szomszéd, volt munka-
társ, életének 97. évében folyó
hó 4-én visszaadta lelkét Terem-
tőjének. Temetése szeptember 7-
én volt Sáromberkén. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

Gyászoló szerettei. (3682-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szeretett édesanyánk, 

NAGY MAGDOLNA 
életének 63. évében megpihent.
Drága halottunk temetése 2017.
szeptember 13-án 14 órakor lesz
a jeddi temetőben. Nyugodjon
békében! 

A gyászoló család. (3672-I)

ALBERT IBOLYA
Búcsúzunk a marosbogáti drága
unokanővérünktől. 
Ő volt a szeretet, a gondoskodás.
Nem csak rokon, barátnő és se-
gítő kéz. Te, aki olyan nagyon
szeretted kicsiny faludat, rózsa-
kertes házad, barátaidat, szom-
szédaidat. Sokat harcoltam, hogy
kívánságod szerint ott fejezd be
e földi életed, mely szenvedés,
bánat és küzdelem volt. Most
már ott vagy szeretteiddel az an-
gyalok országában, pihenésed
legyen csendes, drága lélek! A vi-
szontlátásra. 

Hajnalka és családja. 
Még búcsúzik a Pista családja,

Karcsi, Rozika, Évike, Marika 
és azok családja. (3668-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik RETEGAN LÁSZLÓ
temetésén részt vettek, külön
köszönet Pál atyának, aki
meglátogatta a kórházban és
imádkozott érte. Köszönet a
gyógyszergyári volt kolléga-
nőknek részvétnyilvánításukért.
Gyászoló szerettei. (3682-I)
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált 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, 0745-379-638. (sz.)
Az ALKONY TEMETKEZÉSI KFT. VIRÁGKÖTŐ, valamint KOSZORÚKÉSZÍTŐ LÁNYT alkalmaz.
Jelentkezni személyesen, a délelőtti órákban a cég székhelyén lehet, egy CV benyújtásával. Cím: Marosvá-
sárhely, Dózsa György út 71. szám. (sz.-I)
FIATAL HÖLGYEKET felveszünk CUKORDÍSZEK GYÁRTÁSÁRA. Tel. 0745-520-408. (19288-I)
NÉMETORSZÁGI MUNKÁRA B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező SEGÉDMUNKÁST keresünk,
férj-feleség is jelentkezhet. Önállóan dolgozó ASZTALOS SZAKMUNKÁST keresünk évi kb. 6 hónap
munkára, megegyezés alapján. Tel. 00-49-157-36-36-8521. (3242-I) 
KFT. alkalmaz tapasztalattal rendelkező ASZTALOST, KŐMŰVES SZAKMUNKÁST. Tel. 0744-798-
270. (3524-I)
KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (60320)
Szereted a kihívásokat? Gyere és légy a csapatunk része! A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET és PÉK-
SÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET alkalmaz. Munkádért cserébe megbecsülés és versenyképes juttatás jár. Várjuk
önéletrajzodat a hr@kovacs.ro e-mail-címre vagy érdeklődj a 0744-403-114-es telefonszámon. (60319-I)
RECEPCIÓST, SZOBALÁNYT/TAKARÍTÓNŐT alkalmazunk központi zónában levő PANZIÓBA. Tel.
0744-624-976. (3483-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 TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (19281-I)
A PORCUŞORUL POFTICIOS VENDÉGLŐ KERESKEDELMI DOLGOZÓT alkalmaz vonzó fize-
téssel + bónuszok. Tel. 0748-591-437. (3417)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: RECEPCIÓST, MEDEN-
CEKARBANTARTÓ SZEMÉLYZETET, gyermekek számára ANIMÁTORT, PINCÉRT, SZOBALÁNYT.
Tel. 0722-268-866. (60258)
MAGÁNCÉG 8 órás munkaprogrammal ÁLTALÁNOS ASSZISZTENST alkalmaz marosvásárhelyi mun-
kapontjaira. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet 8-16 óra között: 0265/211-127. (sz.-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!
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A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály

nyilvános árverést szervez 2017. szeptember 26-án 10 órai kezdettel az
intézmény Köztársaság utca 30. szám alatti székhelyén a következő
javak értékesítésére:
1. – Terglav-Fe30 típusú fűrész, kikiáltási ár 29.600 lej; Mato MV 1/2
típusú fenőgép, 7250 lej; ADM 320 típusú kombinált gyalugép, 5.000 lej;
115 kW-os GOBE lemezkazán, 4.500 lej; 47 kW-os GOBE  öntöttvas
kazán, 100 lej; MAN haszonjármű, 2001-es gyártású, 28.800 lej; DAF
haszonjármű, 2003-as gyártású, 28.400 lej; Volvo haszonjármű, 1998-
as gyártású, 25.000 lej; Kogel félpótkocsi, 1998-as gyártású, 9.500 lej;
Schmitz félpótkocsi, 2005-ös gyártású, 15.200 lej; Schmitz cargobull
félpótkocsi, 2004-es gyártású, 14.500 lej; General Trailers 2002-es
gyártású félpótkocsi, 25.500 lej; 2013-as föld feletti tartály, 9.800 lej. A
GEMACO KFT.  tulajdonát képező javakat az állami adósságok
behajtása céljából értékesítik.  (A kikiáltási ár nem tartalmazza a héát.)
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény
250. cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások
értelmében felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak
a fenti javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja
előtt. 
A fent említett jogszabály 250. cikkelyének 4. bekezdése j) pontja,
valamint  7. cikkelye értelmében a liciten való részvételhez az
ajánlattevők legalább egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a
következő iratokat: a vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő
részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Dicsőszentmártoni
Kincstárba az IBAN RO84TREZ4795067XXX001785 számlára kell
átutalni, címzett a  Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám
4322637 – vagy banki  garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő
összegről, az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását,
romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat
másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű
fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági igazolvány
másolatát, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt
vehessenek az árverésen.  
A GEMACO KFT. javainak árveréséről szóló közlemény
kifüggesztésének időpontja: 2017. szeptember 12. A közleményt
kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály, a
Dicsőszentmártoni, a Bonyhai Polgármesteri Hivatal, az adós cég
székhelyén és megjelenik a Közpénzügyi Minisztérium weboldalán.   
Bővebb felvilágosítás  a  végrehajtói irodában  – Baltatu Gheorghe
felügyelő – vagy a 0265/443-312-es telefonszámon. 

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



12   NÉPÚJSÁG _________________________________________________ KÖZLEMÉNY ___________________________________________ 2017. szeptember 12., kedd


