
Muzikális törvényhozók 
Miközben a (rém)hírtévékben mindenféle elemzők és poli-

tikusok arról vitatkoznak, hogy a pészédések sokan voltak-e
vagy kevesen a hétvégi tüntetésen, vagy hogy az államelnök-
nek be kell-e tartania az Alkotmánybíróság döntését, vagy nem
is muszáj, úgy gondoltuk, a nyári vakáció közeledtével amo-
lyan feszültségoldóként inkább szórakoztatóbb dolgokra hív-
nánk fel a figyelmet. 

Nem kellett sokat keresgélnünk: aki belép a képviselőház
honlapjára, és elkezd navigálni a honatyák életrajzaiban,
ugyanúgy elszórakozhat, mint ha egy kabaré szövegét vagy
egy vicclapot olvasná. Ugyanis az önéletrajzírók hetet-havat
összehordanak fontosságuk hangsúlyozása érdekében, meg
azért is talán, hogy a szöveg minél hosszabb legyen. Ez egy-
részt – szerintük – fontosabbnak és hasznosabbnak tünteti fel
őket, mint amennyit valójában érnek, másfelől pedig a hosszú
szöveget – írhatnak bele bármit – nem olvassák végig. 

Na de tallózzunk a „szivikben”: kiderül, hogy sokan az új-
kori történelem előtti időkben végeztek valamiféle egyetemet
vagy pártiskolát, és legnagyobb részük, miután bejutott a par-
lamentbe, „jogász” lett, majd szerzett egy akármilyen védelmi
vagy titkosszolgálati igazolást, amit szintén egyetemként tüntet
fel, ám amelyről könnyen kiderülhet – amint az egyik 

Vezetékes víz Erdőidecsre és Idecspatakára 

Újjáépítik a hidakat

Marosvécsen két nagy projekt van fo-
lyamatban: az egyik az ivóvízhálózat ki-
bővítésére, a másik az aszfaltozásra
vonatkozik. Mindkét projekthez jelen-
tős önrész tartozik, emiatt, illetve a ta-
valyinál több mint 3 millió lejjel kisebb
költségvetés folytán az egyik, idénre
tervezett beruházást, a sportterem épí-
tését halasztani kell  – tájékoztatott
Ördög Ferenc, a Felső-Maros menti köz-
ség negyedik mandátumát töltő polgár-
mestere. 

A községközpontban és Disznajón már több
mint tíz éve bevezették a vizet, a hálózat Idecs-
patakra és Erdőidecsre való kiterjesztése is öt
éve elkezdődött. Az országos helyi fejlesztési
program (PNDL) keretében kormánypénzből
megvalósuló projekt összértéke 5.950.000 lej,
ebből 425.000 lejt kell a községnek biztosítani.
Az önrész mértékéről a tavasszal értesítették az
önkormányzatot, az összeg elkülönítéséhez ta-
nácsi határozatra lesz szükség. A munkálat
egyébként 85 százalékban már elkészült, és a
községgazda azt reméli, hogy belátható időn
belül átadhatják a hálózatot az Aquaservnek. 

Az aszfaltozási projekt Marosvécs és Disz-
najó szinte minden utcáját, illetve Erdőidecs két
völgyét is magába foglalja. A beruházás összér-
téke 5.100.000 lej, az önrész 600.000 lej. Az
első aszfaltréteget még az ősszel leterítették, je-
lenleg a hidakat építik újjá, majd a koptatóréteg,
illetve az útpadkák kialakítása következik.

Saját forrásból egy sporttermet szeretett volna
építtetni az önkormányzat, már a versenytárgya-
lás is lezajlott, a folyamatban levő másik két pro-
jekt önrésze miatt azonban egyelőre nincs
anyagi lehetőség a kivitelezés megkezdésére. 

Ingyenes 
bőrrákszűrés 
Marosvásárhelyen
A kampány keretében a megyeszék-
helyi, Dózsa György utca 12. szám
alatti Bőrgyógyászati Klinikán, vala-
mint a megyei kórház járóbeteg-ren-
delőjében (a 2-es számú poliklinikán)
lévő szakrendelőben ingyenes bőrrák-
szűrést végeznek, amihez küldőpapír
sem szükséges.
____________2.
A Medve-tavat 
ünnepelte Szováta
Jókedv, rengeteg látogató, színes
programok és változékony időjárás jel-
lemezte az idei szovátai városnapokat
is, amelynek apropóját a 143 éve lé-
tező Medve-tó adja.
____________4.
A kulturális 
örökség 
hasznosítása
Az Európai Parlament és az Európa
Tanács a 2018-as évet a kulturális
örökség európai évének nyilvánította,
hogy fordítsunk nagyobb figyelmet kul-
turális örökségünkre, hogy ismerjük
meg jobban az értékeinket, és tudato-
sítsuk, hogy a kulturális örökségnek
milyen fontos szerepe van az életünk-
ben.
____________7.(Folytatás a 6. oldalon)
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Nyáron két helyszínen lehet Ma-
rosvásárhelyen ingyenes bőr-
rákszűrésre jelentkezni. A
szűrőkampányra nagy szükség
van, ugyanis a tapasztalat azt
mutatja, hogy sok esetben
későn, már előrehaladott stádi-
umban fedezik fel a betegséget. 

A Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem, a Román
Bőrgyógyászati Társaság, a Maros
Megyei Kórház, a Maros Megyei Csa-
ládorvosok Egyesülete, valamint a
Marosvásárhelyi Egyetemisták Ligája
közösen szervezi meg a nyári hóna-
pokban az ingyenes szűrőkampányt,
amelynek célja az esetleges elváltozá-
sok, valamint a bőrrák korai felfede-
zése. 

A kampány keretében a megyeszék-
helyi, Dózsa György utca 12. szám
alatti Bőrgyógyászati Klinikán, vala-
mint a megyei kórház járóbeteg-rende-
lőjében (a 2-es számú poliklinikán)
lévő szakrendelőben ingyenes bőrrák-
szűrést végeznek, amihez küldőpapír
sem szükséges. A Bőrgyógyászati Kli-
nikán hétfőtől péntekig délelőtt 10–12
óra között zajlanak a vizsgálatok, és
ajánlott a 0365-882-534-es telefonszá-
mon előjegyzést kérni, ugyanis elsőbb-
séget élveznek azok, akik ezt
megteszik. 

A 2-es számú poliklinika bőrgyó-
gyászati szakrendelőiben hétfőn és
szerdán 13-14, valamint 18-19 óra kö-
zött, kedden és csütörtökön 13-14 óra
között, pénteki napokon pedig 10-12

óra között végzik az ingyenes szűrést,
amihez szükséges előjegyzést kérni a
0265-263-585-ös telefonszámon, a
257-es mellékállomást kell kérni. 

Dr. Silviu Morariu professzor, a
kampány koordinátora lapunknak el-
mondta, a szűrőkampány elindult, már
jelentkezhetnek a páciensek, és a nyá-
ron folyamatosan fogadják azokat,
akik szeretnének élni a lehetőséggel. 

Romániában az utóbbi öt év során
bőrrákkal diagnosztizált betegek 9,8
százaléka vesztette életét, miközben az
Európai Unió szintjén ez az arány 4,8
százalék. Ez a statisztika arra utal,
hogy országunkban sajnos az a tapasz-

talat, hogy túl későn, előrehaladott sza-
kaszban fedezik fel a betegséget, ami-
kor már jóval kisebb az esély a
gyógyulásra. A kampányért felelős
bőrgyógyász szakorvos szerint sajnos
Romániában nincs egy országos szű-
rőprogram, amely segítené a bőrrákos
esetek korai felfedezését, ugyanakkor
a lakosságra jellemző információhiány
is közrejátszik abban, hogy gyakran túl
későn fordulnak szakorvoshoz a páci-
ensek. Az anyajegyek kapcsán elsőd-
leges fontosságú, hogy amennyiben
formájában, színében vagy méretében
bármilyen változást észlelünk, azonnal
forduljunk szakorvoshoz. 

Borsos Hunor zongoraestje
Ma 18.30-tól a marosszentgyörgyi kultúrotthonban Bor-
sos Hunor zongorakoncertjén vehet részt az érdeklődő
közönség. Az ifjú zongoraművész játékát a www.thera-
piano.com oldalon is megtekinthetik az érdeklődők, a
koncertre a belépés ingyenes. 

Rendkívüli szimfonikus hangverseny
Erich Bergel karmester emlékére rendkívüli szimfonikus
hangversenyt tartanak június 14-én, csütörtökön 19 óra-
kor a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Jankó Zsolt,
hegedűn játszik Cristina Anghelescu. Műsoron: 
Brahms-, Beethoven-művek. A hangversenyre a 34-es
számú bérletek érvényesek.

Ötéves a Csillagfény
Június 15-én, pénteken 18 órakor a Maros Művész-
együttes kövesdombi székházában gálaműsorral ün-
nepli fennállásának ötödik évfordulóját a Csillagfény
néptáncegyüttes. Jegyeket a helyszínen lehet vásárolni.

Brit dokumentumfilmek 
Marosvásárhelyen

Június 17-én zárul a brit dokumentumfilmek marosvá-
sárhelyi, hétvégi vetítéssorozata. A British Council és a
K’ARTE Egyesület szervezte vetítések 16-án, szomba-
ton és 17-én, vasárnap este 8 órakor kezdődnek a Mű-
vész moziban. A filmek román nyelven feliratozottak, a
belépés ingyenes. Bővebb tájékoztatás a programról a
www.britishcouncil.ro és a https://k-arte.ro honlapokon. 

Ma VILLŐ, holnap ANTAL,
ANETT napja.
ANTAL: az Antonius nemzet-
ségnévből rövidült. Jelentése:
herceg, fejedelem, elöljáró. 
ANETT:  az Anna francia alak-
jából önállósult, jelentése: báj,
kecsesség, kellem. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. június 11.

1 EUR 4,6586
1 USD 3,9518

100 HUF 1,4516
1 g ARANY 164,5724

Románból vizsgáztak
Tegnap 3978 nyolcadikot végzett Maros megyei diák vizs-
gázott román nyelvből és irodalomból, a megmérettetésről
szabálysértés miatt senkit nem kellett kizárni – tájékoztatott
Pui Adina Roze Maros megyei főtanfelügyelő-helyettes, a
vizsgáztatóbizottság elnöke. Holnap matematikából, 14-én
anyanyelvből adhatnak számot tudásukról a diákok. Az ide-
iglenes eredményeket június 19-én, az óvások utáni végső
eredményeket június 23-án teszik közzé. 

Ballagás a kántor-tanítóképzőben
A Marosvásárhelyi Kántor-Tanítóképző június 15-én, pén-
teken tartja ballagási és tanévzáró ünnepségét. Az idén 19-
en végeznek az egyetemi és posztliceális képzések
különböző szakjain. A rendezvény 14 órakor kezdődik a
Jókai (Eminescu) utcai református diakóniai központ udva-
rán. 15 órakor a végzős diákok és tanáraik találkozására
kerül sor. 16 órakor a Vártemplomban kezdődik a ballagási
hálaadó istentisztelettel egybekötött tanévzáró ünnepség.
Az igét nt. Lőrincz János, a Marosi Református Egyházme-
gye esperese hirdeti, a ballagókat drd. Gál József igazgató
búcsúztatja az unitárius és római katolikus egyház képvi-
selőivel közösen. Az ünnepi istentiszteleten a résztvevők
a főiskola tanárai és diákjai által vezényelt, illetve előadott
kórus- és orgonaműveket hallgathatnak meg. 

Hitem szikla szavalóverseny
Ma déli 12 órakor kezdődik a marosszentgyörgyi plébánia
tanácstermében a 6. alkalommal megszervezett Hitem
szikla szavalóverseny. A nyertesek, az elsőáldozók és a
ministránsok 13-án  Mátyás király nyomában jelszóval ju-
talomutazásra mennek Kolozsvárra.

Petőfi haláláról Szászrégenben
A Magyarok Világszövetsége és a szászrégeni Humana
Regun Egyesület szervezésében június 13-án, szerda dél-
után 6 órai kezdettel Kiss Endre József református lelki-
pásztor, Petőfi-kutató, a Magyarok Világszövetsége
észak-magyarországi régiójának elnöke, a Petőfi Társaság
igazgatója Igazság vagy legenda? címmel tart előadást Pe-
tőfi haláláról, a „szibériai verzióról.” Az érdeklődők ez alka-
lommal megvásárolhatják Borzák Tibor Rokonom, Petőfi
és P.S. – Titkok a barguzini csontváz körül című, az elő-
adás témájához kapcsolódó könyvét. A rendezvénynek a
szászrégeni DIO Ház ad otthont, a belépés ingyenes.  

Szentbenedeken a Kamaszok
A Kamaszok ifjúsági színtársulat június 16-án, szombaton
este 8 órától Szentbenedeken vendégszerepel. Az érdek-
lődők a Pötty és a többiek! című előadás négy jelenetét –
Boszorkány, Babona, Kísértet, Pötty – tekinthetik meg a
helyi művelődési otthonban. A belépés díjtalan.

Büntettek a rendőrök
A hét végén 509 pénzbüntetést rótt ki a Maros megyei
rendőr-felügyelőség különféle szabálysértések miatt, a
büntetések összértéke meghaladja a 186 ezer lejt. A ható-
ság 1522 lej értékben javakat is lefoglalt. A közúti közleke-
dés szabályainak megsértése miatt 40 sofőr maradt hajtási
jogosítvány nélkül.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

12., kedd
A Nap kel 

5 óra 28 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 15 perckor. 
Az év 163. napja, 

hátravan 202 nap.
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IDŐJÁRÁS
Változó égbolt
Hőmérséklet:

max. 310C
min. 170C

Menyhárt Borbála

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

Forrás: Oncopedia.ro

Közúti balesetek
Gyalogosgázolás

Pénteken Marosludason egy 81 éves gépkocsivezető el-
ütött az átjárónál egy 79 éves nőt, aki szabályosan próbált
átkelni az úton. A nő súlyosan megsérült.
Kiskorúak sérültek meg

Szintén pénteken délben Jobbágytelkén egy haszonjár-
művet vezető férfi elütött egy bicikliző ötéves gyereket, aki
elővigyázatlanul hajtott ki az úttestre.  Szintén pénteken
Disznajón egy gépkocsivezető a menetiránnyal ellentétes
sávra áttérve hátulról egy másik autónak ütközött. A bal-
esetben egy öt hónapos csecsemő sérült meg. Ugyanaznap
este Marosvásárhelyen, a Testvériség utcában egy 19 éves,
gépkocsival közlekedő nő elütött egy hatéves gyereket, aki

felügyelet nélkül, szabálytalanul próbált átmenni az úton.
Mindhárom kiskorú enyhe sérülést szenvedett.
Súlyos motorbalesetek

Szombaton délelőtt Nagyernye mellett egy motorkerék-
párral közlekedő 65 éves férfi elvesztette uralmát járműve
fölött, amely letért az útról, és felborult. A motorkerékpáros
súlyosan megsérült. Szintén szombaton Marosvásárhelyen
egy 42 éves, gépkocsival közlekedő nő a menetiránnyal el-
lentétes sávra térve egy 18 éves motorkerékpárossal ütkö-
zött. A motoros súlyosan megsérült, utasa, egy 19 éves
fiatalember enyhébb sérülést szenvedett. A rendőrségi köz-
lemény szerint az alkoholteszt kimutatta, hogy a motorke-
rékpáros ittasan vezetett. (nszi)

Sorsfordító nők Dicsőszentmártonban
Az RMDSZ Dicsőszentmárton kerületi Nőszervezete

szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt a június 14-
én 18 órakor kezdődő Női példaképek a Küküllő mente
szórványvidékein – Beszélgetőest öt sorsfordító nőről című
rendezvényére. Az eseményre a dicsőszentmártoni Magyar
Házban (Köztársaság utca 78. szám) kerül sor.

Az est folyamán olyan sorsfordító nők közösségért ki-
fejtett tevékenysége kerül bemutatásra, mint például Szlo-

vácsek Ida nyugalmazott magyartanárnő, Udvari Margit
óvónő, néhai Kiss Anna alpolgármester, Tóth Zsuzsanna
munkás, Tóth Katalin tanítónő, néhai Bustya Elza taní-
tónő. 

Az RMDSZ Dicsőszentmárton kerületi Nőszervezete
Maros megyéből harmadikként ezzel a rendezvénnyel csat-
lakozik az RMDSZ Nőszervezetének Sorsfordító nők az el-
múlt 100 évben rendezvénysorozatához. 

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

A nyári hónapok idején
Ingyenes bőrrákszűrés Marosvásárhelyen



A Romániai Bírák Fóruma (FJR) szerint haladékta-
lanul a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács
(CSM) mint az igazságszolgáltatás függetlenségéért
kezeskedő intézmény beavatkozására van szükség
„a bírák és ügyészek elleni precedens nélküli táma-
dások leállítására”, az igazságszolgáltatás függet-
lenségének megvédésére.

Az FJR közleménye leszögezi, hogy a június 9-i nagygyű-
lés szervezői büntetőjogi eljárásokban érintett személyek, és
az általuk megfogalmazott felhívások a „visszaélések” ellen
valójában nyomásgyakorlást jelentenek a büntetőjogi eljárá-
sokon dolgozó ügyészekre és bírákra, ami „rendkívül veszé-
lyes precedenst jelent, amennyiben büntetlenül marad”.

Az aláírók sérelmezik, hogy a politikai diskurzus során ál-

talánosságban „korruptaknak”, „szekusoknak”, sőt „patká-
nyoknak” címkézték az igazságszolgáltatás képviselőit, és a
nép akarataként állították be azt a törekvést, hogy kivonják a
büntetőjogi felelősségre vonás alól a „választottakat”. Mindez
az „utcai harc” és „mindvégig kitartunk” kijelentésekkel
együtt súlyos fenyegetést sugall az igazságszolgáltatás füg-
getlensége számára – olvasható a közleményben, amely sze-
rint a fenti minősítések, valamint a „Vessünk véget az
igazságszolgáltatás visszaéléseinek” felhívás a bírák és ügyé-
szek szakmai és erkölcsi hitelrontását jelenti. 

A Romániai Bírák Fóruma kérte a Legfelsőbb Igazságszol-
gáltatási Tanácsot, hogy tegyen panaszt az Országos Audio-
vizuális Tanácsnál, az Országos Diszkriminációellenes
Tanácsnál és más illetékes szerveknél a nagygyűlésen elhang-
zottak miatt. (Agerpres)

Bentlakó diáklányt bántalmaztak
A kolozsvári ügyészségen tett feljelentést a Sérült
Gyermekek Jogaiért Küzdő Európai Központ
(CEDCD), miután videofelvétel került nyilvánosságra
arról, hogy a halláskárosultak kolozsvári líceumában
egy felügyelőnő bántalmaz egy diáklányt. Az ügyben
a nép ügyvédje a testi-lelki épséghez és élethez való
alkotmányos jog, valamint a fogyatékos személyek
védelmét előíró cikkely megsértése miatt indított ki-
vizsgálást. A CEDCD ugyanakkor jogi támogatást
nyújt a bántalmazott hetedikes lánynak és családjá-
nak. Matei Vîrtosu, a nép ügyvédje hivatalának szó-
vivője elmondta, a felvétel szerint az egyik bentlakó
diáklányt az iskola egyik alkalmazottja ököllel több-
ször arcon üti és fenyegeti. A felvételt egy másik ta-
nuló készítette, majd közzétette a közösségi hálón.
(Agerpres)

Nőtt a külkereskedelmi mérleg
hiánya

Az első négy hónapban 379,3 millió euróval, 11 szá-
zalékkal nőtt a külkereskedelmi mérleg hiánya a ta-
valyi azonos időszakhoz mérten, és elérte a 3,727
milliárd eurót – közölte hétfőn az országos statisztikai
intézet. A hazai export és az import csaknem ugyan-
olyan ütemben nőtt, 9,7, illetve 10 százalékkal. Ápri-
lisban a kivitel 9,7 százalékkal, 5,234 milliárd euróra
nőtt, az import 7,3 százalékkal, 6,245 milliárd euróra
emelkedett. A külkereskedelmi mérleg havi hiánya
meghaladta az 1 milliárd eurót. Tavaly egész évben
csaknem 30 százalékkal nőtt a külkereskedelmi mér-
leg hiánya. (MTI)

Új főügyésze lesz a DIICOT-nak
Elküldte Tudorel Toader igazságügyi miniszter Klaus
Iohannis államfőnek a DIICOT-főügyészi tisztségre
való kinevezésére vonatkozó javaslatot. Toader a Fa-
cebookon közölte, hogy hétfőn küldte el az államel-
nöknek az átiratot, amelyben javasolja, hogy Felix
Bănilă legyen a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus
Elleni Igazgatóság (DIICOT) főügyésze. (Agerpres)

Húszezer utast érintett 
a légi járatok késése

A romániai repülőtereken 57 járatot töröltek május-
ban, 116-nak pedig késése volt, ami összesen húsze-
zer utast érintett – derül ki egy szakelemzésből. A légi
utasok jogvédelmével foglalkozó FlightClaim.ro inter-
netes platform adatai szerint a késések időtartama
három perctől hét óráig terjedt, és nemcsak a közvet-
len járatokat érintette: több olyan utas is volt, akik le-
késték a csatlakozójáratot. A szakemberek felhívják
az utasok figyelmét, hogy amennyiben törlik a járatot,
amelyikre jegyet váltottak, vagy késik a gépük, 250
és 600 euró közötti kártérítésre jogosultak. A légi uta-
sok jogainak ismerete vagy idő hiányában azonban
az érintettek mindössze két százaléka próbál tenni
valamint  a kártérítés megszerzése érdekében.
(Agerpres)
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pénzügyminiszter esetében történt –, hogy azt sem tudja,
mit végzett, mert az „egyetem” felé sem járt, a diplo-
máját tálcán házhoz szállították. Vagy egy másik képvi-
selő, aki „menet közben” szerzett hajtási engedélyt,
aztán azt mondta, nem kell tudnia autót vezetni, mert
egy parlamenti képviselőt úgysem mernek megbüntetni.
Vagyis az oklevélhez nem társul tudás. 

Mások meg „jópofán” a becenevüket írják be érde-
kességként, néhányuk pedig azt is feltüntette, hány szá-
zalékot ért el a választásokon, illetve hogyan járult
hozzá a „modern szociáldemokrácia” fejlesztéséhez. 

De egyeseknél az is életrajzi adat, hogy hányszor szó-
lal fel a plénumban, vagy hogy egy képviselő feladata
az, hogy „törvénytervezeteket készítsen, megállapítsa a
társadalmi, gazdasági, kulturális, állami és jogi irány-
vonalakat”. Egy volt képviselőházi titkár azt is beírta
az önéletrajzába, hogy – az igénylések alapján – állí-
totta össze a felszólalók listáját. Más meg azt, hogy egy
egyesületnek az alapító tagja. Volt, aki azt is önéletrajzi
adatnak tartja, hogy nem bírna ki egyetlen napot zene-
hallgatás nélkül, vagy azt, hogy szövőkurzuson vett
részt...

A lista természetesen nem teljes, csak ízelítőnek szán-
tuk. Ám, mint láthatják, utalást sem találunk arra, hogy
mit tettek a választókért. Annyi derül ki, hogy egyes 
honatyák nem élhetnek muzsikaszó nélkül. 

Muzikális törvényhozók 
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

 

Az igazságszolgáltatás függetlenségének 
megvédését kérte a Romániai Bírák Fóruma 

Afrikai sertéspestis (ASP) vírusát azonosították házi
sertésekben a romániai állategészségügyi és élel-
miszer-biztonsági hatóságok a Duna-deltában, az
ukrán határ szomszédságában fekvő Ceatalchioi és
Salceni falvakban – közölte hétfőn az Agerpres hír-
ügynökség.

A hatóságokat pénteken riasztották, miután négy háztáji
gazdaságban több sertés elpusztult. A hétvégén két laborató-
rium is kimutatta az ASP vírusát az elhullott állatokban, ezért
a négy gazdaságban minden sertést leöltek, és tíz kilométeres
körzetben megfigyelés alá vonták az állatállományt.

A karantén a megyeszékhely Tulcea város egyik kerületére,

a folyam Dunaszentgyörgy ágának északi partján található
Tudor Vladimirescu városrészre is kiterjed, a városközponttal
összeköttetést biztosító kompjáratokon pedig betiltották az élő
sertés vagy bármilyen fertőzésre alkalmas húsáru szállítását.

A Duna-deltában több éve tilos a vadászat, de a környezet-
védelmi hatóságok éppen az ASP megelőzése érdekében a
2017-2018-as szezonban 60 vaddisznó kilövésére adtak enge-
délyt az ukrán határral szomszédos térségben – emlékeztet az
Agerpres. A kór két hete a magyar határ közelében, Szatmár
megyében is megjelent: május végén egy, az ukrán–magyar–
román hármas határ közelében elpusztult vaddisznó tetemében
mutatták ki az ASP vírusát a romániai hatóságok. (MTI)

Afrikai sertéspestis 
A Duna-deltában is megjelent a kór

Több mint 1,26 milliárd eurót biztosítana az úgyne-
vezett Európai Szolidaritási Testület működésére az
Európai Bizottság (EB) a 2021 és 2027 közötti uniós
költségvetési ciklusban – jelentették be hétfőn
Brüsszelben.

Az EB május elején bemutatott javaslata értelmében az EU
következő többéves költségvetése 2018-as árakon összesen
1135 milliárd euró kötelezettségvállalást tenne lehetővé.

Az új program révén 2021 és 2027 között legalább 350 ezer
fiatal nyújthat segítséget – önkéntesként, gyakornokként vagy
munkavállalóként – az arra rászorulóknak.

„A javaslattal az Európai Bizottság megerősítette a szoli-
daritás előmozdítására és a fiatalok lehetőségeinek megsok-
szorozására irányuló kötelezettségvállalásait. Mindent
megteszünk, hogy az Európai Szolidaritási Testület olyan kö-
zösséggé fejlődjön, melynek tagjai készek segítő kezet nyúj-
tani a rászorulóknak Európában és másutt, így részt vesznek
a stabil, összetartó társadalmak kialakításában. A fiatalok ezért
cserébe új készségeket sajátíthatnak el, új barátságokat köt-
hetnek és elmélyíthetik magukban az európai identitásukat”
– közölte Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, ifjúságpoli-
tikáért és sportért felelős uniós biztos.

Günther Oettinger uniós költségvetési biztos pedig leszö-

gezte: „a szolidaritás az Európai Unió egyik legfontosabb ér-
téke”.

A 2016-ban létrehozott Európai Szolidaritási Testület kere-
tében a 18-30 éves fiatalok különböző szolidaritási progra-
mokban vehetnek részt az EU-ban, hozzájárulva ezzel a
társadalmi kihívások kezeléséhez, segítséget nyújthatnak pél-
dául válsághelyzetekben és az utánuk következő helyreállí-
tásban.

A résztvevőket 2-12 hónapra elhelyezik egy projekt kere-
tében, például az oktatás, az egészségügy, a környezetvéde-
lem, a természeti katasztrófák vagy a menekültek és
migránsok befogadásához, integrációjához való hozzájárulás
területén.

Eddig 64 ezer önkéntes jelentkezett, sokan földrengés súj-
totta olasz területeken dolgoznak, mások hátrányos helyzetű
vagy sajátos igényű fiatalokat, menekülteket vagy időseket
segítenek Európa számos pontján.

A program 2018 és 2020 között 376,5 millió euróból gaz-
dálkodhat, ennek révén 2020 végéig 100 ezer fiatal európai
támogathat majd valamilyen közösséget.

A keretköltségvetést és az új szabályokat a tagországok kor-
mányait tömörítő tanácsnak és az Európai Parlamentnek is
jóvá kell hagynia. (MTI)

Az EB növelné az Európai Szolidaritási Testület 
finanszírozását 

Négy magyar alkotás is versenybe száll a hétfőtől vasár-
napig tartó Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon
Franciaországban, ahova a világ minden tájáról érkeztek
animációs alkotások.

Traub Viktória Sellők és Rinocéroszok című alkotása a rö-
vidfilmek versenyében indul, Kelen Bálint Xamarin című ani-
mációja, amely párbeszéd nélkül mesél a nagy Xamarinról,
a Perspectives (Perspektívák) rövidfilmes szekcióban méret-
teti meg magát.

A diplomafilmek versenyében két magyar animáció is sze-
repel. Varga Tímea Még nem című filmje Erdős Virág Május
című novelláján alapszik. A film egy kisfiú és egy fiatal nő
sorsáról mesél, konkrét élethelyzeteket bemutatva, amelyek
között a folytonosság nem mindig egyértelmű, a háttérben
meghúzódó finom misztikusság egy tágabb értelmezési kere-
tet is ad a történetnek.

Hegyi Olivér Take Me Please című filmje, amelyet az idei
Friss Húson is díjaztak, arról szól, hogyan tudja feldolgozni
egy fiú a szakítást, annak különböző fájdalmas és kevésbé sú-
lyos lépcsőfokait, illetve arról, hogy lépcsőfokok-e ezek
egyáltalán, vezetnek-e valahova, létezik-e olyan, hogy teljes
feldolgozás.

Traub Viktória Sellők és Rinocéroszok című filmjében a 8

éves Tilda emlékképei elevenednek meg saját cirkuszt mű-
ködtető családjáról – közölte a film kommunikációjával fog-
lalkozó cég hétfőn az MTI-vel.

Mint írják, jelenetről jelenetre tárul fel a nézők előtt egy
család titkokkal teli múltja. A karakterek átlépik testük ha-
tárait, a múlt képeiből és egymásból alakulnak, transzformá-
lódnak.

A film a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság támogatá-
sával készült. A forgatókönyvet Gergely Dorka, Traub Viktó-
ria és Dus Polett írták, a zeneszerző Chris Allan Tod volt. A
film vágói Bacskai Brigitta és Polecsák Lajos, sound desig-
nere Vadon Zoltán, producere Dus Polett. A film a tervek sze-
rint idén ősszel kerül a magyar mozikba.

A 15 perces alkotás az elmúlt időszakban olyan fesztiválok
versenyprogramjában szerepelt már, mint a csehországi Ani-
film vagy a múlt héten az Oscarra kvalifikáló Zágrábi Ani-
mafest. Júniusban Portugáliában a Fest – New
Directors/New Films Festival versenyprogramjában, illetve
a bulgáriai In The Palace fesztiválon szerepel majd a film.
Júliusban a szlovákiai Fest Ancán, majd Olaszországban a
La Guarimba Nemzetközi Filmfesztiválon és a brazíliai
Anima Mundni, aztán a Guanajuato Nemzetközi Filmfeszti-
válon Mexikóban is bemutatják. (MTI)

Magyar filmek 
az Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon



Jókedv, rengeteg látogató,
színes programok és változé-
kony időjárás jellemezte az
idei szovátai városnapokat is,
amelynek apropóját a 143
éve létező Medve-tó adja.

A Medve-tó „születésnapi buli-
ján” mindenki jól érezhette magát,
és nemcsak evés-ivásról, koncertek-
ről szólt a hétvégi városnap. Péntek
hagyományosan a gyerekek ün-
nepe, hisz gyerekek, ifjúság nélkül
nincs jövő – állítja a város elöljárója
is, így ők is megérdemlik a figyel-
met. Június 1-jén a gyerekek min-
den évben egy újonnan
leaszfaltozott utcaszakaszon rajzol-
hatnak krétával, egy-egy fagyi,
üdítő is jár nekik, de az igazi gyer-
meknap a városnapi hétvége pén-
tekje. A várost két kisvonat járta be,
az iskolából beszállítva a gyereke-
ket a sportpályára, ahol zene, tánc,
buborékfújás, lufieregetés, gyer-
mekjátékok várták őket, míg na-
gyobb társaik és a középiskolások
gulyást főztek. A polgármester is
elégedetten nyugtázta a felszaba-
dultan ugrándozó gyermektömeg
örömét, majd az ebéd és fagyizás
után a több mint 900 apróságot dél-
ben visszaszállították az iskolákba,
így a teret a középiskolások vehet-

ték át, akik a diáknapok keretében
diák- és sportrendezvényeket szer-
veztek, késő délután a vallásoszene-
programok (Magvetők, Sószórók)
és egy helyi feltörekvő popzenész
fellépése után a Domokos Kázmér
középiskola „bandája” is színpadra
léphetett, majd a napot neves elő-
adó, Zséda koncertje zárta. 
Szórakozás, főzés, játék és nóta

A szombat reggeli huszáros vá-
rosébresztő után csakhamar begyúj-
tottak az üstök, bográcsok alá, és
elkezdődött a gasztronómiai feszti-
vál, amelyen 21 csapat öltött kö-
tényt, hogy ebédet főzzön a
tömegnek. Mialatt ők szorgoskod-
tak, a szomszédos műfüves pályán
hat csapat részvételével zajlott a
Barátság-kupáért focibajnokság,
amelynek idei győztese és a Ván-
dorkupa megszerzője az Akarat lett.
A díjkiosztó után lányok vették bir-
tokba a focipályát, de más helyszí-
neken is voltak sportrendezvények
(kosárlabda, tenisz, lábtenisz), míg
a patakon túli „malacpiacon” ismét
felállították a gyerekeknek a kör-
hintákat, a felnőttek pedig a moto-
ros és quad cross bemutatót
élvezhették. Sokan hajlamosak
szidni a fiatalokat, hogy mennyi
kárt tesznek a természetben, de az
is igaz, hogy nincs egy olyan hely,
ahol ők is ki tudják élni ambícióju-
kat, tehetségüket, pedig elképesztő

mutatványokra képesek ezek az
amatőr motorosok – ismerte el
Fülöp László Zsolt polgármester,
hozzátéve, hogy ezúttal is újabb fel-
adat elé állították őket, így az ön-
kormányzat hamarosan egy ilyen
pályát fog építtetni számukra Szo-
vátán, a helyszín már meg is van.

Mindeközben a szovátai Mező-
havas népi együttes színpadi prog-
rammal is szórakoztatta a tömeget,
majd a főzőcsapatokhoz csapódott,
és hamarosan ének- és zeneszótól
volt hangos az amúgy sem halk sá-
torsor. Ezt is az igény szülte – tu-
datta az elöljáró, hisz már a tavaly
volt olyan főzőcsapat, amely zene-
kart hozott magával a jókedv foko-
zására, így idén a Mezőhavast
kérték fel, hogy csatlakozzon és
mindenkinek húzza el a nótáját.
Eközben a zsűri is elvégezte a dol-
gát, tagjai végigkóstolták a több-
nyire gulyást rejtő üstök tartalmát,
de egy kis pörkölt és töltött ká-
poszta is előkerült a fedők alól. A
Hochland helyi egysége idén is
három üst túrós puliszkát főzött, a
tejföllel, sajttal, karikázott zöld-
hagymával megszórt étel gyorsan
elfogyott. Akinek még ez sem volt
ínyére, az a tér másik oldalán levő
vendéglátóegységeknél válogatha-
tott a (hús)falatok közül, de egy jó-
kora állat is nyársra került. Miután
az ízlelőbizottság elvégezte a fel-

adatát, minden csapat kiosz-
totta az ételt a jócskán
megéhezett tömegnek – ez
idén is karitatív célt szolgált,
mindenki zsebe szerint dobott
be pénzt a kihelyezett ado-
mánydobozokba, a begyűlt
összeggel a helyi Szent József
gyermekotthont segítik a szer-
vezők.

A téren közben a helyi
Sasok klub tartott taekwondo-
bemutatót, majd kezdetét vette
az erős emberek versenye,
amit tényleg az erőseknek
szerveztek: a 11 jelentkezőnek
négy próbát kellett teljesítenie
a szépszámú közönség előtt,
egy közel 300 kg-os gumiab-
roncsot görgetni, söröshordó-

kat cipelni, egy haszon-
gépjárművet elhúzni,
majd egy 100 kg-os
rudat cipelni – mindezt
minél hosszabb távra és
minél rövidebb idő alatt
– mondta el a verseny
szervezője, Zsombori
Levente, akitől azt is
megtudtuk, hogy a leg-
erősebbnek ezúttal is
Péter Attila bizonyult,
megelőzve György Sán-
dort és Csíki Sándort.

Délután ismét a zene
és mozgás kapott teret a
színpadon és környékén,
Lőrincz Emese aerobik-
kal, Szabó Éva zumbá-
val mozgatta meg a
gyerekeket és felnőtte-
ket, akik a Táncos Lá-
bacskák fellépésének is
örülhettek. Ezután a
koncertek kezdődtek el,
de csakhamar a fekete
esőfelhők is megjelentek
az erdők fölött, és estére
jókora felhőszakadás „áldotta meg”
az ünneplőket, emiatt két beterve-
zett fellépő csapatot ki is kellett
hagyni a programból, hogy közel
kétórás szünet után a sztárkoncer-
tekkel folytathassák: Alex Velea
után a Honeybest emelte csúcsra a
hangulatot, a napot pedig tízperces
éjféli tűzijáték zárta.
A népi jelleg sem maradt el

Vasárnap délelőtt tovább folyta-
tódtak a sportrendezvények, a Fe-
kete Medve szállóban sakkverseny,
a sporttelepen gyermek-minifoci-
turné zajlott. 

A Szovátai Népi Játszóház idén
is kivette részét a szervezésből,
szombaton kézművessátrakat állí-
tottak, ahol a betérő gyerekeknek és
szülőknek a gyöngyfűzés, a faka-
nálpillangó- és karkötőkészítés
technikáit mutatták be, aztán min-
denki ingyenesen hazavihette a
saját alkotását, mert ilyenkor az ön-
kormányzat biztosítja az anyag-
szükségletet, a szervezet pedig a
munkával járul hozzá a programhoz
– mondta el a részleteket Kiss Enikő
tanítónő, elnök. Vasárnap délutánra
a Játszóház néptáncfesztivált szer-
vezett, majd a Sóvirágok, Sirülők és
utánpótlásuk, valamint a Bokréta

csoport, Erdőszentgyörgyről pedig
a Százfonat lépett fel. A délutáni ki-
adós eső után az esti programot a
Kedves zenekar népzenei koncertje
indította, majd a háromnapos ren-
dezvénysorozat a Holdviola sosem
megunható népi dallamaival zárult.

„Nem szabad elfelejteni, hogy
mindez azért van, mert 143 évvel
ezelőtt, 1875. május 27-én délelőtt
fél tizenegykor megszületett a
Medve-tó, a település gyöngy-
szeme, és eköré szerveződött az el-
múlt ötven évben mindenféle
kereskedelmi tevékenység. Mi
ennek örülünk, megünnepeljük, a
rendezvény nemcsak nekünk, szo-
vátaiaknak, hanem a környékbeli-
eknek is szól, valamint minden
turistának, aki Szovátán tartózkodik
vagy ide vágyódik” – értékelte a
hétvégét Fülöp László Zsolt polgár-
mester. A fürdőváros előző elöljá-
rója is ott volt az ünneplő
tömegben. Péter Ferenc örült, hogy
a gyönyörű idő és a jól megszerve-
zett programok rengeteg ember ér-
deklődését felkeltették, sok
látogatót vonzottak Szovátáról és
környékéről, mert egy ilyen rendez-
vény fontos a település és térsége
számára – véli a megyei elöljáró.

Kánikula, égszakadás, jókedv és tömeg a „születésnapon” 
A Medve-tavat ünnepelte Szováta

A múzsával szövetséget kö-
tött fiatalok árasztották el
péntek délután a Bernády Ház
udvarát és emeleti galériáját.
Valamennyien a Művészeti Lí-
ceum XI. D osztályának kiállí-
tásmegnyitójára érkeztek,
mely esemény premiernek
számít a legkülönfélébb alko-
tói megnyilvánulásoknak ott-
hont adó ház történetében.

A tizenöt művésznövendéknek
bemutatkozási lehetőséget nyújtó
kezdeményezésről Nagy Miklós
Kund művészeti író, a Dr. Bernády
György Közművelődési Alapítvány
alelnöke szólt a rendkívülinek ne-
vezett tárlatnyitó elején. 

– A Bernády Házban egymást
érik a nagynevű mesterek, illetve a
fiatalabb alkotók tárlatai, és arra
gondoltunk, milyen jó lenne, ha a
művészetis diákok is lehetőséget
kapnának arra, hogy évente egyszer
ne csak a Kultúrpalotában, hanem
itt is felmutathassák tehetségüket.
Reményeim szerint ez egy kezdő
lépés ahhoz, hogy ezek a fiatalok a
jövőben újra visszatérjenek ide al-
kotásaikkal – mondta a tárlatnyitó
házigazdája, majd arra is felhívta a
figyelmet, hogy az elmúlt húszegy-

néhány évben a Bernády Házban
kiállító alkotók mintegy 90 száza-
léka a Művészeti Líceum egykori
diákja volt.

– Jövőre 70 éves lesz ez a nagy
múltú, mindig megújulni képes is-
kola, és ez a megújulás az újonnan
érkező tehetségeknek köszönhető –
tette hozzá Nagy Miklós Kund. 

A továbbiakban Veer Renata, a
Művészeti Líceum igazgatónője kö-
szönetet mondott az alapítványnak
a diákoknak felajánlott lehetősé-
gért, majd gratulált a szép, színvo-

nalas munkákért, amelyek a tehet-
ség sokszínűsége mellett Kolumbán
Kántor Zita, Gyarmathy János és
Nagy Annamária művészpedagógu-
sok hozzáértő irányításáról is tanús-
kodnak. 
Csendélet sportcipővel

Nagy Miklós Kund a teret telje-
sen birtokba vevő alkotások néhány
sajátosságát emelte ki. „Jó fejek” –
ez volt a méltató első gondolata a
tárlat áttekintésekor, és ez a megál-
lapítás egyrészt a – művészettörté-
neti ismereteiket kreatívan

hasznosító, mában élő és alkotó –
diákokra, másrészt a látványvilágra
utalt. A különféle irányzatokhoz,
művekhez, műfaji sajátosságokhoz
kapcsolódó, ismert témákat feldol-
gozó alkotások újszerűsége a rész-
letekben jut kifejezésre, ilyen
például a csendéleten megjelenő
sportcipő – hallhattuk a méltatótól,
aki beszéde végén reményét fejezte
ki, hogy a művészetis diákok jelen-
legi tárlatát újabbak követik majd a
Bernády Házban. 

– Megtiszteltetés és nagy öröm
számunkra, hogy a Művészeti Lí-
ceum diákjai bekerülhettek a Ber-
nády Ház kiállítóinak rangsorába.
Ugyanakkor a Bernády György ne-
vével fémjelzett székházban diák-
ként jelen lenni nem is olyan idegen
gondolat, hiszen Bernády szellemi-
ségéhez hozzátartozik a művészeti
nevelésre való odafigyelés –
mondta Kolumbán Kántor Zita tan-
székvezető, aki a továbbiakban két-
féle megközelítésből is indokolta,
hogy miért éppen a XI. D-re esett a
választás. 

– Egyrészt tizenegyedik osztály
végén lezárul egy ciklus, egy tartal-
mas együttműködés, és ekkor vál-
nak elég éretté a diákok az ilyen
szintű vizuális megmutatkozásra,
másrészt – és ez a rövidebb válasz
– nagyon megszerettem ezt az ösz-
szetartó osztályt. Sok időt töltöttünk
együtt, nyomon követhettem a fej-
lődésüket. Számomra meglepő így
együtt látni a munkáikat, ugyanak-
kor örömmel és megelégedéssel tölt
el – árulta el a tanszékvezető.

A tárlatnyitó végén a kiállító mű-
vésznövendékek – akik közül mind-
össze ketten voltak fiúk – a Dr.
Bernády György Közművelődési
Alapítvány könyvajándékát vehet-
ték át. Ezt követően néhányukkal az
esemény jelentőségéről beszélget-
tünk. 

Ilyés Ingrid-Szidónia festmé-
nyekkel és kisplasztikával is részt
vett a tárlaton. Saját alkotásai közül
azt a „teniszcipős” csendéletet sze-
reti a leginkább, amelyről Nagy
Miklós Kund is említést tett, ugyan-
akkor a képzőművészeti ágak közül
a szobrászatot érzi a legközelebb
magához – árulta el a tehetséges
lány, aki szerint a Bernády Házban
kiállítani nagyon különleges és fel-
emelő.

– Itt most mindannyian kivételes-
nek érezzük magunkat – összegezte
gondolatait Ingrid.

Miholcsa Dávid Lehel két
kisplasztikát, két festményt és
három grafikát állított ki. Számára
a grafikában rejlik a legtöbb lehető-
ség és kihívás – mondta, majd azt is
elárulta, hogy a múzsa ritkán érinti
meg váratlanul, rendszerint sok
egymást követő és elvetett gondolat
hívja elő. A Bernády Házban való
megmutatkozás büszkeséggel tölti
el, ugyanakkor az a legjobb benne,
hogy együtt állíthat ki a társaival –
tette hozzá a fiatal tehetség.

A művésznövendékek tárlata két
hétig látogatható a Bernády Ház
emeleti galériájában.

Művészetis diákok kiállítása 
„Jó fejek” a Bernády Házban

Kéttucatnyi üstben főt az étel – idén is karitatív céllal osztogatták szét 

Vasárnap délután a néptáncé volt a színpad 

   4NÉPÚJSÁG _____________________________________________________AKTUÁLIS ________________________________________________ 2018. június 12., kedd

Nagy Székely Ildikó 

Gligor Róbert László

Fotó: Nagy Tibor



Csütörtökön Nyárádszeredá-
ban rajtolt a Sorsfordító nők
az elmúlt 100 évben című
rendezvénysorozat keretében
a Maros megyei női személyi-
ségek előtti tisztelgés. Három
kiemelkedő női személyiségre
emlékeznek, vagy ünneplik
őket. Az első eseményt a nyá-
rádszeredaiak vállalták.

Női példaképek a kisközösségek-
ben – Mindenki Hajni nénije cím-
mel szervezték meg az első
rendezvényt a szeredai Bocskai Ist-
ván Elméleti Líceum dísztermében,
ahol volt kollégák, diákok, barátok,
tisztelők gyűltek össze felelevení-
teni a Kiss Hajnal tanárnőhöz kö-
tődő emlékeket. 

Az RMDSZ Maros megyei nő-
szervezetének elnöke, Csép Éva
Andrea parlamenti képviselő el-
mondta: nagyon fontosnak tartják
azt, hogy az 1000 év Erdélyben, 100
év Romániában című programsoro-
zaton belül egy nőkről szóló ren-
dezvényt indítsanak, és arról
beszéljenek, hogy kik voltak azok a
nők, akik az elmúlt száz év alatt
számítottak az erdélyi magyarság
életében, akik munkásságukkal, ki-
tartásukkal, elhivatottságukkal hoz-
zátettek mindahhoz, ami Erdélyben
történt. Ezer éve ezen a földön
élünk, ezért fontos, hogy a helyi ér-
tékes embereket bemutassuk, és
példaként felmutassuk a közösség-
nek. Az erdélyi magyar nőknek
szükségük van példaképekre, mert
irányt mutatnak a jövő számára –
mondta a képviselő asszony, aki azt
is elmondta: a helyi nőszerveze-
tekre volt bízva, hogy eldöntsék,
kik azok a nők, akiket fel szeretné-
nek mutatni, akiknek a munkáját
meg szeretnék köszönni.
Értékhordozó, magvető

Amikor felvetődött a kérdés,
hogy ki legyen az a nő, akiről meg-
emlékezzenek Nyárádszeredában,
mindenki csillogó szemmel támo-
gatta az ötletet, hogy néhai Kiss
Hajnal magyar szakos tanárnő, min-
denki Hajni nénije legyen az – val-
lotta be Veress Tünde, az RMDSZ
nyárádszeredai kerülete nőszerve-
zetének elnöke, aki Dósa Ibolya al-
elnökkel együtt ismertette a

Tanárnő életútját. Ezt követően a
hozzá közel állók szólaltak fel: Bíró
Mária és Novák Ildikó szavalatot
hozott, hiszen ez volt a legnagyobb
ajándék, amit a tanárnőnek bárki is
adhatott. Rekita Rozália színmű-
vész bevallotta, nagyon szerencsés,
hogy egyike lehetett Kiss Hajnal ta-
nítványainak, és hatalmas hálával
tartozik ennek a „hatalmas ember-
nek”, illetve azért is, hogy van még
lehetősége továbbadni azt a sok szé-
pet, amit tőle kapott. Ugyancsak ta-
nítványa volt Novák Ildikó
színművész, tanár, aki felvidéki dal-
lal és imával tisztelgett Kiss Hajnal
emlékének. A Bekecsalja című lap
– amelynek a tanárnő mentora volt
– részéről Balogh Irma olvasott fel
személyes gondolatokat, ugyanúgy
Gáspár Hajnal, Magyarország bu-
karesti nagykövetségének munka-
társa is megosztotta azokat a
gondolatokat, amelyeket a tanárnő
halálakor lejegyzett, egy másik volt
tanítvány, Páll Zsuzsánna is verssel
tisztelgett, majd Suba Gyöngyi
mondott köszönetet a szervezőknek
a rendezvényért. Megszólalt Kiss
tanárnő első nyárádszeredai tanítvá-
nya, Szakács Etelka is, a tanárnő
unokája, Szöllősi Kata egy video-
felvételen énekkel tisztelgett, majd
a szervezők emléklappal köszöntöt-
ték a tanárnő két jelen levő gyer-
mekét, a marosvásárhelyen élő Kiss

Anikót és dr. Hajdu
Zoltánt.

Az egyik legszebb
méltatást egykori tanít-
ványától, dr. Marton
József római katolikus
teológus, kanonok,
pápai káplán, nagypré-
posttól hallhatta a kö-
zönség: Kiss Hajnal
szaktudásával és lelke-
sedésével mindenkit
lelkesített közvetlen
környezetében. Su-
gárzó személyiség volt,
ki nem alvó fény ma-
radt mindvégig, aki
úgy melegített, hogy
nem égetett, hajnalcsil-
lagként úgy világított,
hogy megtörte a csüg-
gedő embert beborító
sötétséget. A kommu-
nista időszakban is
megtalálta módját,
hogy útjelző fényként

ragyogjon, az igazi életcél felé irá-
nyítsa a rábízottakat. Tanárként ér-
téket hordozott és értékeket
továbbított, mélységes lelki töltet-
tel, soha ki nem fogyó lendülettel
rendelkezett, Istenbe vetett erős hit-
tel élte tanári hivatását.

A városi önkormányzat nevében
felszólaló Szentgyörgyi Ildikó
jegyző kiemelte: egy közösségnek
nemcsak utakra, járdákra, csatorná-
zásra van szüksége, hanem a lélek

táplálására, Hajni néni pedig ezt a
nemes és nehéz feladatot végezte
évtizedeken át, és Nyárádszereda
még sokáig táplálkozhat abból a tu-
dásból, a magyar irodalom iránti
szeretetből, amelynek magvait a ta-
nárnő vetette el.
Ki is volt ő?

Gráf Hajnalka Márta Zsil-völgyi
református lelkészi családból szár-
mazott, a kolozsvári leánygimnázi-
umban tanult. 1951-ben
érettségizett, majd olyan időben vé-
gezte az egyetemet Kolozsváron,
amikor Szabó T. Attila, Szabédi
László, Szigeti József voltak pro-
fesszorai. Marosvásárhelyen a le-
ánygimnáziumban kezdte tanári
pályafutását, majd változtatott az
életén, és Nyárádszeredába került,
ahol 1962–1985 között, nyugdíjba
vonulásáig magyar irodalom szakos
tanárként dolgozott a helyi középis-
kolában. Úgy érezte, hogy a vidéki
gyerekeknek többet lehet adni, és
azt ők nyílt lélekkel, tiszta szívvel
fogadják be. Szeretett közöttük élni,
velük lenni, megismerni őket és
adni, adni. Munkássága maradandó
volt a nyárádmenti kisváros és
annak környezete számára: későbbi
irodalom szakos tanárok, pedagó-
gusok, lelkészek, színészek nőttek
ki a szeredai líceumból, de aki két-
kezi munkás lett, az is verset és ol-
vasást szerető ember maradt. A
tanárnő úgy gondolta, hogy őszinte
szeretettel meg lehet változtatni a
világot. Ezért is telepedett át Nyá-
rádszeredába, segítette munkájában
férjét, dr. Kiss Endre egykori köror-

vost, nevelte gyermekeiket, unoká-
ikat ugyanebben a szellemben.

1985-ben vonult nyugdíjba, de
azóta sem tudott tétlenül ülni. Az a
megszállott pedagógus volt, aki
nem tudott úgy élni, hogy valamit
ne adott volna másoknak. Hitval-
lása volt: „Adni, adni, mindig csak
adni, jó szót, mosolyt, hitet, bátorí-
tást és sok-sok önzetlen szeretetet”.
Nyugdíjas évei alatt is dolgozott, al-
kotott, diákokat és felnőtteket segí-
tett, pennájukat irányította, lelküket
csiszolgatta, kilenc éven át az egy-
kori Bekecsalja lap szerkesztőségé-
nek is tagja és mentora volt. Ajtaja
mindig nyitva volt, bárki beléphe-
tett egy könyvért, egy beszélge-
tésre. Mindig otthonának érezte
Nyárádszeredát, azzal a gazdag
anyaggal, amit hozott magával a
Zsil-völgyéből, Kolozsvárról, Ma-
rosvásárhelyről.

Nyárádszerda Bocskai-emléklap-
pal tüntette ki a tanárnőt, akinek
mindennél többet ért tanítványai
visszajelzése, a személyes találko-
zások és őszinte hűségük, hiszen ál-
landóan visszatértek hozzá.
Mindegy, hogy Stockholmban vagy
Budapesten éltek, vagy csupán a
szomszéd faluból kerékpároztak át
hozzá. Amikor a szeredai középis-
kola elismerő oklevéllel köszönte
meg az egykori pedagógus munká-
ját, a tanárnő a következőket
mondta: „Boldog pedagógus vol-
tam. Lélekben mindig tanár vagyok.
Ha újrakezdhetném az életemet,
mindig ezt csinálnám”. Kiss Hajnal
2016 januárjában, 85 éves korában
hunyt el, a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben nyugszik.

Kivételesen nem pénteken, hanem
kedden és szerdán (június 12-én, ma
és 13-án) du. 6 órától a marosvásár-
helyi András Lóránt Társulat székhe-
lyén, a Brăila utca 10. szám alatti
régi zsinagóga épületében Madarász
Isti filmrendező egy-egy filmjét lehet
megtekinteni. Amint azt a Filmes ta-
lálkozásokat szervező Édentől Ke-
letre filmklub közleményében
olvashatjuk, A fekete múmia átka
című Rejtő-film keddi és a Hurok
című időutazós sci-fi szerdai, ez al-
kalommal is közönségtalálkozókkal
kiegészülő vetítés lejártával őszig
szünetelteti vetítéseit a Filmes talál-
kozások.

A fekete múmia átka a Detektív, a
cowboy és a légió című kisregényt,
Rejtő Jenő egyik kevésbé ismert
művét adaptálja: fergeteges komédia
keretében mutatja be egy korabeli
irodalmi kávéház közegét, görbe tük-
röt állítva hívja a nézőt a kulisszák
mögé, hogy betekintést nyerhessünk,
hogyan is születtek az évszázad leg-
sikeresebb ponyvaregényei. Mada-
rász Isti filmje Rejtő Jenő kisregénye
alapján készült, a főbb szerepekben
Kovács Lajost, Hajduk Károlyt, Ha-

umann Pétert, Hegedűs D. Gézát lát-
hatja a közönség a 62 perces, színes,
magyarul beszélő vígjátékban, kosz-
tümös tévéfilmben.

A Hurok története szerint az ille-
gális gyógyszerkészítmények csem-
pészésével foglalkozó Ádám szorult
helyzetében hoz egy rossz döntést,
ami nem várt, tragikus események
láncolatát indítja el, és ennek áldoza-
tul esik terhes barátnője is. Azonban
mikor már minden veszni látszik, vá-
ratlanul új esélyt kap, hogy helyre-
hozza maga körül a dolgokat. Aztán
még egyet. Az alkotásban a főbb sze-
repekben Száraz Dénest, Martino-
vics Dorinát, Anger Zsoltot, Hegedűs
D. Gézát láthatjuk. A színes, magya-
rul beszélő időutazós sci-fi, thriller
időtartama 95 perc.

A rendezvényekre a belépés in-
gyenes, a rendezvénysorozat támo-
gatója a Nemzeti Kulturális Alap, a
Studium Prospero Alapítvány, part-
nerei az Édentől Keletre filmklub, a
Marosvásárhelyi Művészeti Egye-
tem, a Maros Megyei Ifjúsági Egyez-
tető Tanács, az András Lóránt
Társulat és az Aranka György Alapít-
vány. (Knb.)

Nyárádszeredában kezdődött el a Sorsfordító nők
Kiss Hajnalra emlékeztek
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Meghitt hangulatban emlékeztek a tanárnőre egykori barátai, tanítványai, tisztelői                                                Fotó: Gligor Róbert László

Kiss Hajnal 33 évig tanított, s haláláig alkotott, nevelt Nyárád-
szeredában Fotó: Gligor Róbert László (archív)

Gligor Róbert László

Dupla vetítéssel zárul a Filmes
találkozások első évada Vasárnap a 19 órakor kezdődő szentmisé-

vel, illetve az azt követő kiállítás megnyitá-
sával véget ért az V. Szent
Lukács-festőtábor a marosszentgyörgyi
római katolikus plébánián.

A tábor házigazdája, Baricz Lajos köszöntötte az
alkotókat, hozzátartozóikat és a megjelenteket a
„kerek” évforduló kapcsán. A tábor témája a szeretet
volt. Utána a Szent György énekkar énekei követ-
keztek Simon Kinga vezetésével, Orbán Balázs és
Vass Lajos citerakíséretével.

Ezt követően Czirjék Lajos, a tábor művészeti ve-
zetője (akit nemrég választottak meg a Maros Me-
gyei Képzőművészek Egyesülete elnökévé – amihez
ezúton is Isten áldását kérjük) mutatta be a kiállított
képeket és alkotóikat: Albert Katalin, Albert Olga,
Crişan Ana Maria, Czirjék Lajos, Dávid Gyöngyvér,
Fábián Margit, Jung Ildikó, Kakasi Irén, Kárp Klára,
Kovács Ágnes, Kulcsár Erzsébet, Magyari Júlia,
(Mózes Katalin), Neagoi Zsófia, Takács Judit, Veress
Zsuzsa. 

Hangfüggönyként Pataki Ágnes olvasta fel Baricz
Lajos A szeretet, mint... és Tiszta szeretet, a tábor zá-
rására írt vereseit.

Muresan Kilyén Emma tanárnő a Szent Lukács
nyomában címet viselő kis albumot mutatta be,
amely a tábor ötéves fennállására jött létre Baricz
Lajos és Simon Kinga szerkesztésében. Az album a
táborban az évek folyamán megfordult alkotók rövid
életrajzát fényképeikkel és két-két munkáját tartal-
mazza, valamint az előző táborokról megjelent tudó-
sításokat 108 oldal terjedelemben; Gyergyó-

szentmiklóson az F&F Kiadónál jelent meg. Záró-
mozzanatként a házigazda emléklapot és albumot
nyújtott át a jelen lévő alkotóknak, majd meghívta
őket a 2019. évi táborba, melynek témája a család
lesz. (Szentgyörgyi)

V. Szent Lukács-festőtábor



Egy 2.121.550 lejes beruházás-
ról van szó, amelyre a helybéli is-
kolásoknak és a sportversenyeken,
mérkőzéseken részt vevő fiatalok-
nak is nagy szükségük lenne – véli
a polgármester.

A jó hírek között említette a
községgazda a csatornahálózat ki-
építésére vonatkozó nyertes pályá-
zatot, amely Marosvécset és
Disznajót foglalja magába. A be-
ruházás összértéke 19.862.650 lej,
már alá is írták a szerződést a fej-
lesztési minisztériummal, a ver-
senytárgyalás kiírása következik.
Ördög Ferenc azt reméli, két-
három éven belül elkészül a csa-
tornahálózat a két faluban.

A Felső-Marosmenti Helyi Ak-
ciócsoport tagjaként megpályáz-
ható támogatást az önkormányzat
a községközponti és a disznajói
kultúrotthon, illetve a polgármes-
teri hivatal épületének külső javí-
tására és padlócseréjére fordítaná
– tudtuk meg a polgármestertől,
aki a községfejlesztés kapcsán a
mellékutcák folyamatos javításá-
ról, illetve a közvilágítás korszerű-
sítéséről is említést tett. Ez utóbbi
beruházásra már több mint 5-6 éve
sort kerítettek. A közbiztonság ja-
vítása érdekében a községnek
mind az öt településén térfigyelő
kamerákat  – szám szerint 46-ot –
helyeztek el.

Ami a polgármesteri hivatal be-
vételi forrásait illeti, a Marosvé-
csen bejegyzett cégek száma nem
nőtt, de nem is csökkent az utóbbi
években. Mintegy 40 – a fafeldol-
gozás, élelmiszeripari szolgáltatás,
kereskedelem területén tevékeny-
kedő – céget tartanak számon. Az
önkormányzati vezető szerint leg-
inkább a vécsi neuropszichiátriai
gondozóközpontnak van pozitív
hatása a község gazdasági életére
mind az alkalmazottak személyi
jövedelemadójából származó be-
vétel, mind a lakosság foglalkoz-
tatottsága szempontjából, a
központban dolgozók 80 száza-
léka ugyanis helybéli. A polgár-
mester ennek kapcsán azt is
elmondta, hogy bár van egy kül-
földön dolgozó réteg is a község-
ben, két-három havonta, illetve
ünnepekre a vendégmunkások is
hazajárnak, véglegesen mindössze

egyetlen család települt ki az
elmúlt években.
Nemsokára cseresznyevásár

A marosvécsi cseresznye-
vásárt minden évben július
első vasárnapján tartják, ez az
időpont idén éppen elsejére
esik. A vásárt néhány éve a fa-
lunapokhoz kapcsolták, így a
vécsiek és vendégeik egy
többnapos rendezvénysorozat
résztvevőivé válnak. Az ün-

nepség ezúttal június 29-én, pén-
teken délután kezdődik a
kultúrotthonban, ahol egyebek
mellett a helyi néptánccsoport és a
két színjátszó csoport is közönség
elé lép. 30-án, szombaton gulyás-
főzéssel és sportvetélkedőkkel
folytatódik a program, este pedig
két magyarországi előadó – Varga
Kinga és Bazsik Rita –, illetve a
hazai Aurel Moldoveanu koncer-
tezik. A vasárnapi vásáron –
amelyre rendszerint a környékbeli
településekről és távolabbról is
jönnek árusok – több néptánccso-
port is fellép. Az emlékezetesnek
ígérkező hétvégére az elszárma-
zottakat is hazavárják – hangsú-
lyozta a polgármester, majd azt is
hozzátette, hogy amíg ő a község
élén lesz, egy évben sem marad el
a cseresznyevásár, ez ugyanis Ma-
rosvécs hagyományos nyári ün-
nepe.

Fehér-piros muskátlitenger,
petúniák, verbénák, árvács-
kák és még megannyi nyári
szépség várakozik a disznajói
Bálint Márta fóliasátraiban. A
mindig mosolygó, kedves
hölgy 2004 óta foglalkozik vi-
rágtermesztéssel, áruját más
megyékben is értékesíti. Elő-
ször a vállalkozás elindításá-
ról kérdeztük.

– Kezdetben mindenből egy ke-
veset termesztettünk a férjemmel,
próbálgattuk, mi az, amire inkább
van kereslet. Szép lassan fejlőd-
tünk, először csak egy fóliasátrunk
volt, aztán három, jelenleg hét van.
A virágmagokat és palántákat Ma-
rosvásárhelyről és Nyárádszeredá-
ból vásároljuk, a krizantém éppen
most érkezett meg. Most már min-
denből tízezres mennyiségeket ve-
szünk. 

– Hol értékesítik a virágokat? 
– A férjemmel két különböző

irányba visszük az árut, ő most is
úton van. Főként távolabbi he-
lyekre, a borszéki, hévízi, beszter-
cei, lekencei piacra járunk.
Ugyanakkor sok helyi és környék-
beli vásárlónk is van, ők házhoz
jönnek. Mindig igyekszünk megfe-
lelni az elvárásoknak, és valami
pluszot is adni. Sokszor tapasztal-
tuk, hogy a kedvesség megtérül.

– Nem nehéz mindennap útnak
indulni?
– Fárasztó, de mi szeretjük ezt a

munkát. Szívesen beszélgetünk a
vásárlókkal, és elégedettséggel tölt
el, ha a virágainkkal örömöt sze-
rezhetünk.

– Van-e újdonság az idei kínála-
tukban?
– Folyamatosan behozunk va-

lami újat, két-három éve a vincával
és a félfutó muskátlival bővítettük
a termékskálát. Most ez utóbbi a
legkeresettebb. Újabban  rózsáink
is vannak.

– A cserepes virágok mellett
csokrok is kaphatók önöknél?
– Igen, virágkosarak és más

kompozíciók is, amelyeket rend-
szerint különféle ünnepi alkal-
makra kérnek a vásárlók. A
ballagások idején főleg rózsára volt
nagy kereslet. Esküvőkre inkább
muskátlit rendelnek. Szárazvirág-
ból a vendéglőkbe asztali díszt ké-
szítek.

– Milyen nehézségekkel szembe-
sülnek, szembesültek az évek
során?
– Anyagilag egyre nagyobb erő-

feszítésre van szükségünk. Sokat
drágult a virágföld és a mag, mi vi-
szont nem emelünk az árakon, a
petúniát például 14 éve egy lejért
kínáljuk.

– Terveznek-e valamilyen fejlesz-
tést?
– A fából készült fóliákat szeret-

nénk korszerűbb fémvázasokra
cserélni, illetve egy modernebb fű-

tésrendszer is kellene.
Fával tüzelünk, és téli éj-
szakákon a férjem há-
romóránként kimegy a
virágokhoz, hogy ellen-
őrizze, nem fagytak-e
meg. 

A virágtermesztő azt is
elmondta, hogy nagyon
hálásak a községgazdá-
nak, aki felkarolta, támo-
gatja a vállalkozást.
Beszélgetésünk végén
arról is szó esett, hogy
Marosvécs kimaradt a Pro
Economica maros-mező-
ségi gazdaságfejlesztési
programjából, ha viszont
egy újabb kiírás során a
pályázást a községre is ki-
terjesztik, a Bálint házas-
pár mindenképpen sze-
rencsét próbálna.

Ottjártunkkor nagy volt az iz-
galom a marosvécsi neuro-
pszichiátriai rehabilitációs
központban. Aznap érkeztek
meg a holland fiatalok, akik
már a találkozás első órájá-
ban zenés, táncos együttlétre
hívták a központ lakóit. 

– A hollandiai önkéntesek min-
den évben eljönnek hozzánk. Szo-
ciális munkát végző
egyetemistákról van szó, akik a hely
szépítésében és a gondozottjaink
foglalkoztatásában is kiveszik a ré-
szüket – magyarázta dr. Barabás
Dénes, az intézmény főorvosa, aki-
től a központban zajló életről, az
esetleges újdonságokról is érdek-
lődtünk.

– Öt éve költöztünk ki a Ke-
mény-kastélyból. Új otthonukban
sokkal jobb életkörülményeket tu-
dunk biztosítani a gondozottak szá-
mára, ezt igazolja az is, hogy
jelentősen csökkent az elhalálozá-
sok száma – mondta a főorvos. Dr.
Barabás Dénes negatívumként a
személyzethiányt említette. A köz-
pont 207 alkalmazottal működik, a
hét pavilonban összesen 300 sze-
mélyt látnak el. Egy-egy pavilonnak
50-60 lakója van, akikre napközben
négy, éjszakánként két ápoló jut. Az
alapgondozást így is tudják biztosí-
tani, a magas szintű rehabilitáció-
hoz azonban ez kevés – tette hozzá
a főorvos. Barabás doktor el-
mondta, hogy a legtöbb gondozott-
juk Maros megyéből származik,
ugyanakkor némelyikük távolabbi
vidéken élt, de Maros megyében
született, így a törvényes előírás
szerint Vécsen helyezték el. A köz-
pontban főként nőket látnak el,
ugyanakkor 59-60 fiatalember is
van, akik még gyermekként kerül-
tek a Kemény-kastélyba, és a rend-
szer telítettsége miatt ott is
ragadtak. Életkorát tekintve a legfi-
atalabb lakó huszonéves, a legidő-
sebb 89. 

– Telt ház van, a várólista hosszú
– tudtuk meg a főorvostól. Dr. Ba-
rabás Dénes azt is elmondta, hogy a
költségvetésük évről évre szűkö-

sebb, többnyire külföldi támogatók
segítségével tudnak kisebb-na-
gyobb korszerűsítéseket elvégezni.
Tavaly a hollandoktól kinetoterá-
piás gépeket kaptak, idén pedig
4000 lejt ajánlottak fel nekik, ami-
ből az ergoterápiás műhelybe sze-
reltetnének légfrissítő berendezést,
illetve az agyagozóműhelyt moder-
nizálnák. Ugyanakkor a napenergi-
ával való vízmelegítésre is
készítettek egy projektet, és szintén
külföldi segítséggel egy korszerű
relaxációs házat is létrehoznának a
központ lakóinak.

A főorvost a művészetterápiás
foglalkozásokról is megkérdeztük. 

– A ParaHelikon csoportjai to-
vábbra is „gőzerővel” működnek, ki
is nőttek a kezem alól. Én most in-
kább a sporttevékenységekre fekte-
tem a hangsúlyt. Van egy
labdarúgó-lánycsapatunk, amellyel
négy éve járunk nemzetközi mérkő-
zésekre, idén München mellé kap-
tunk meghívást. Ugyanakkor egy
petanque-csapattal (sz. m.: francia
golyójáték) is rendelkezünk, és itt,
Marosvécsen szervezzük meg a 3.
nemzetközi petanque-versenyt,
amelyre délvidéki résztvevőket is
várunk – sorolta a közösségi szelle-
met fejlesztő, új barátságokat kínáló
lehetőségeket a főorvos. Elmondása
szerint mindez azt szolgálja, hogy a
marosvécsi központ lakói megpró-
báljanak kitörni a négy fal közül, és
az új ismeretségek, tapasztalatok
birtokában önmagukhoz is minél
közelebb kerüljenek.         
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A virág mellé jó szó is jár
Örömszerző sátorlakók

Szerkeszti: Nagy Székely Ildikó

Kilenc magyar nyolcadikos vett
búcsút a múlt héten a marosvécsi
Kemény János Általános Iskolától.
A tegnap kezdődött kisérettségin
valamennyien részt vesznek – tájé-
koztatott Béres Imola igazgató. Az
intézményvezetőtől megtudtuk,
hogy a végzős diákok közül hárman
a marosvásárhelyi Református Kol-
légiumba készülnek, mások fodrász
szakon tanulnának tovább a megye-
székhelyen, vagy a közelebb eső
szászrégeni középiskolákból vá-
lasztanának. 

– A megyéből általában nem
szoktak elmenni a tanulók, a Ko-
lozsvári Református Kollégiumban
viszont több vécsi diák tanult to-
vább – tette hozzá Béres Imola.

Az igazgatót a diáklétszámról is
megkérdeztük. Elmondta, hogy a
községközpontban 24 elemista diák
zárja a héten a tanévet, az előkészí-

tősök a másodikosokkal és a harma-
dikosokkal, az elsősök a negyedike-
sekkel tanultak összevont
osztályban. A 36-os létszámú felső
tagozaton is hasonló volt a helyzet,
az ötödik a hetedikkel, a hatodik a
nyolcadikkal összevonva működött.

Disznajón szintén két tanerő ok-
tatta a 30 kisiskolást, a felosztás
megegyezett a marosvécsivel. Felső
tagozata egyébként 2010-ig volt a
disznajói iskolának, ezt az alacsony
létszám miatt szüntették meg – tud-
tuk meg Béres Imolától. Az intéz-
ményvezető arra is felhívta a
figyelmünket, hogy ősszel lesz annyi
ötödikesük, hogy önálló osztályt in-
díthassanak velük, ezáltal a hetedik
is önállóvá válhat, és csak a hatodik,
illetve a nyolcadik osztály marad
összevonva. Így Marosvécsnek újra
három magyar osztálya lehet az álta-
lános iskola felső tagozatán.    

Létszámnövekedés várható 
Ősztől még egy osztály  

(Folytatás az 1. oldalról)

Holland önkéntesek a gondozóközpontban
Telt ház és személyzethiány

Újjáépítik a hidakat



Június 7-én, csütörtökön délután a
marosvásárhelyi Kultúrpalota kister-
mében kulturális örökségvédelmi pár-
beszédre került sor, amelyet az
RMDSZ szervezett. Jelen volt Navra-
csics Tibor, az Európai Bizottság okta-
tásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért
és sportért felelős biztosa, Sógor Csaba
és Winkler Gyula európai parlamenti
képviselők, Irina Cios, a Román Nem-
zeti Kulturális Alap igazgatója, Ştefan
Bâlici, az Országos Műemlékvédelmi
Hivatal vezetője, Furu Árpád, a Transyl-
vania Trust programigazgatója és
Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum
igazgatója. A Hegedüs Csilla, a szövet-
ség kultúráért felelő ügyvezető alel-
nöke által vezetett beszélgetésen
voltak többek között műemlékvé-
delmi szakértők, műemlék épületek
tulajdonosai, újságírók és más érdek-
lődők. 

A megjelenteket Péter Ferenc, a Maros
Megyei Tanács elnöke köszöntötte. El-
mondta, az Európai Parlament és az Európai
Tanács a 2018-as évet a kulturális örökség
európai évének nyilvánította, hogy fordítsunk
nagyobb figyelmet kulturális örökségünkre,
hogy ismerjük meg jobban az értékeinket, és
tudatosítsuk, hogy a kulturális örökségnek
milyen fontos szerepe van az életünkben. 

– Maros megye rendkívül sokszínű kultu-
rális örökséggel rendelkezik, hiszen multikul-
turális megye, amelynek területén
évszázadok óta egymás mellett élnek magya-
rok, románok, szászok és romák, és mind-
egyik közösség saját hagyományokat,
értékeket teremtett és ápolt, de ugyanakkor
az is vitathatatlan, hogy hatottak is egymás
kultúrájára. Nagyon fontos számunkra, hogy
ezt a sokszínű örökséget megőrizzük, és
méltó módon hasznosítsuk, ezért is szervez-
tük a mai fórumbeszélgetést, amelyen meg-
hívottaink azt fogják körüljárni, hogy a
kulturális örökségnek milyen szerepe lehet a
munkahelyteremtésben, a regionális fejlődés-
ben és a közösségi kohézió megteremtésében
– fejtette ki többek között az elnök. 

Sógor Csaba európai parlamenti képviselő
felhívta a figyelmet arra, hogy június 7-e a
szecesszió napja, és nem véletlenül rendezték
meg a konferenciát a város ékességében, a
Kultúrpalotában. Európa közös keresztény
értékeit és kultúráját kell védenünk és ápol-
nunk – mondta –, mert ez jelenti a közös kö-
teléket a sokszínűségben. S mint lelkipásztor,
a tízparancsolat egyikére utalva – „ne 
lopj” –, élesen bírálta a mindenkori román
kormányok hozzáállását az ingatlan-vissza-
szolgáltatáshoz. A legjobban az értékek
(sz.m.: ingó és ingatlan javak) jogos tulajdo-
nosai tudják, miként hasznosíthatják ezeket –
hangsúlyozta, majd hozzátette: néhány napja
megnyitották Csíkszépvízen a székely ha-
tárőr szolgálat múzeumát, amely annak állít
emléket, hogy évszázadok óta miként védték
azt a határt a székelyek, akik ma egy ország
belsejébe kerültek, ahol most békésen élnek
az egykor szembenálló felek leszármazottai.
Van módunk arra, hogy együtt ápoljuk közös
történelmi örökségünket – tette hozzá a kép-
viselő. 

Miután a beszélgetésvezető bemutatta a
vendégeket, Navracsics Tibort kérte, hogy
fejtse ki, mint jelent számunkra az európai ér-
tékrend és kultúra megőrzése. 

Az EU-biztos elmondta, hogy 2018 az eu-
rópai kulturális örökségvédelem éve, és az
unió munkatársai úgy döntöttek, ennek tisz-
teletére nem egy nagy brüsszeli rendezvényt
szerveznek, ahol a témával kapcsolatos kér-
déseket megvitatják a szakértők, hanem lehe-
tőséget teremtenek arra, hogy a
tagországokban szakmai testületek hozzanak
létre a marosvásárhelyihez hasonló fórumo-
kat, ahol a helyi kérdéseket is megvitathatják.
Ezen a területen érvényesül leginkább az EU
jelmondata: „Egység a sokszínűségben”,
mert beigazolódik, hogy minden országnak,
vagy akár kistérségnek megvan a saját kultu-
rális öröksége, amely nemcsak az épületeket
jelenti, hanem a szellemi kultúrát is, és az az
igazi nagy feladat, hogy miként tudjuk helyi
szinten ezeket az értékeket megőrizni, elfo-
gadni és elfogadtatni, megismertetni mások-
kal, élővé tenni, hogy fennmaradhassanak a
jövő nemzedéknek. 

Ştefan Bâlici, az Országos Műemlékvé-
delmi Hivatal vezetője arról beszélt, hogy a
román törvénykezés lehetővé teszi az „euró-
pai jelentőségű műemlék” (patrimoniu euro-
pean) védjegy elnyerését. Erre egyelőre az
országban csupán az egykori hírhedt mára-
marosszigeti börtönből átalakított múzeum
(Memorialul Sighet) munkatársai készülnek.
A cím elnyeréséhez szükséges dokumentáci-
óban nemcsak az ingatlan jelentőségét kell
alátámasztani, hanem az is fontos, hogy élet-
képes gazdasági projekteket mellékeljen a
működtető. Ezt a megoldást ajánlotta azok-
nak, akik komoly hazai és uniós támogatást
szeretnének a műemlék- és az örökségvéde-
lemre. A szakértő azt is elmondta, hogy meg
kell találni a különböző kulturális tényezők
közötti együttműködést (építészet, hagyo-
mányőrzés stb.), és ennek a gazdasági érté-
kesítési lehetőségét. 

Soós Zoltán, a múzeum igazgatója arról
beszélt, hogy a megyei tanács támogatásával
sikerült helyreállítani a Kultúrpalotát. Mind
az épületben, mind az intézményhez tartozó
részlegeken néhány éve különböző turisztikai
és múzeumpedagógiai tevékenységekkel pró-
bálják vonzóbbá tenni a kínálatot. Sajnálatát
fejezte ki amiatt, hogy ezzel a törekvéssel el-
lentétben a város nem tesz semmit a műem-
lékvédelemért, sőt szándékosan hagyja
tönkremenni a város épített örökségét. Hiány-
zik a stratégiai tervezés és a felelős hozzáál-
lás, pedig a közös turisztikai programok
szervezése, megvalósítása jelentené a kiutat,

és ezt igazolja a tevékenységük is – mondta
többek között az igazgató. 

A következőkben Irina Cios, a Román
Nemzeti Kulturális Alap igazgatója kapott
szót, aki kitért a feltett kérdés elől, inkább
arról tájékoztatta a hallgatóságot, hogy mit
tesz az általa irányított intézmény, amely tu-
lajdonképpen elbírálja a különböző művelő-
dési intézmények és civil szervezetek által
támogatásra benyújtott pályázatokat. „Amit
egyszer tönkreteszünk, lerombolunk, azt
nehéz visszaszereznünk” – kezdte az igaz-
gató, majd örömmel mondta el, hogy a
Román Lottótársaság által a törvény alapján
fenntartott, át nem utalt pénzt sikerült meg-
kapniuk. 2018-ban ebből különböző projek-
tekre hatmillió euró támogatást fordítottak, és
díjazták azokat a nemkormányzati szerveze-
teket, amelyek kiemelkedő eredményeket
értek el művelődési pályázatok megvalósí-
tása terén. Az igazgató a továbbiakban felso-
rolta azokat a tényezőket, amelyek sikeressé
tehetnek bármely kulturális projektet. Először
is szakszerű menedzselés kell, amely, figye-
lembe véve az igényeket és a lehetőségeket,
életképes üzleti tervet eredményez. Másod-
sorban: figyelmet kell fordítani a nevelésre,
ezentúl az értő közönség, kultúrafogyasztó
kinevelésére. Meg kell érteni a projektek, el-
képzelések európai dimenzióit is, hiszen ma
már csak úgy tervezhetünk sikeresen, ha min-
dent ebbe a kontextusba helyezünk. Az is
fontos, hogy minél több résztvevőt vonjunk
be a kivitelezésbe, hiszen egy sikeres kultu-
rális projekt erősítheti a kultúrák közötti kö-
zeledést, a társadalmi kohéziót. És nem
utolsósorban fontos a kulturális vállalkozói
szellem erősítése, amely megteremtheti a
kapcsolatot a gazdasági és kulturális szerep-
lők között. Az AFCN-hez beküldött sikeres
projektek igazolják, hogy temérdek lehetőség
van, ahol az említett kritériumok érvényesül-
nek, és hosszú távú programok születtek
olyan téren, mint a multimédia, kulturális tu-
rizmus, a kulturális lehetőségek feltérképe-
zése, oktatási programok, reenactment (a
múlt korhű felelevenítése), események, akár
kortárs városi kulturális rendezvények, fesz-
tiválok. 

Egy sikeres projekt kezdeményezőjeként
és megvalósítójaként hívták meg Furu Árpá-
dot, a Transylvania Trust programigazgatóját,
aki Torockó épített örökségének védelmével,
értékesítésével foglalkozik. Anélkül, hogy a
több éve tartó program részleteit ismertette
volna, kifejtette, miután tisztában voltak
azzal, hogy a Torockó központjában levő
épületek milyen különleges értéket képvisel-
nek, az „álmos bányatelepülést” felrázták

azzal, hogy az alapítvá-
nyuk a házak tulajdono-
sainak egy-egy 13.
fizetésnyi összeget aján-
lott fel arra, hogy tegyék
rendbe az épületeiket és
segített abban, hogy szak-
értők bevonásával fejles-
szenek a turizmus
irányába. Ma az így hely-
rehozott 300 házból 68-
ban fogadnak
vendégeket, ezenkívül
nemcsak Torockón,
hanem a szomszédos To-
rockószentgyörgyön is
panziók, vendéglátóegy-
ségek üzemelnek. Sőt,
Csehétfalván az unitárius
lelkész indított el hasonló
céllal egy kisebb, de
ugyancsak kreatív prog-

ramot, amelynek szociális vonzata is van, hi-
szen a vendégek konyhájáról ellátják a rászo-
ruló időseket is. 

A kérdéskör bezárása után felszólalók ér-
dekes kiegészítéseket tettek a témával kap-
csolatosan. Navracsics Tibor elmondta, hogy
felvetette az EB-ben azt az ötletet, miszerint
a kulturális örökségvédelem a középiskolai
állampolgári képzés kötelező része kellene
legyen. Ugyanakkor arra ösztönözte a hallga-
tóságot, hogy „a kreatív ipar fogjon össze a
gazdasági vállalkozókkal, hogy a kulturális
örökséget a jövő energiaforrására fordítsuk”.
Winkler Gyula jó példaként hozta fel az
Örökségünk őrei vetélkedőt, amely igazolta,
hogy miként lehet a fiatalokkal felfedeztetni
a múltat, és érzékennyé tenni őket az örök-
ségvédelemre. Helyismeretet is oktatni kel-
lene, hiszen ez erősíti az identitástudatot,
tágítja a láthatárt – mondta a képviselő. A to-
vábbiakban dr. Cupcea George Cristian, a
kolozsvári Erdélyi Nemzeti Múzeum igazga-
tóhelyettesének kérdésére válaszolva Navra-
csics Tibor kifejtette, hogy a legjobb mód a
múzeumi tárgyak „leporolására”, amikor a
múlt beépül a jelenbe. Interaktívvá, élővé kell
tenni a múltat, és erre a legjobbak a múzeum-
pedagógiai tevékenységek, a különböző ree-
nactment események, amelyek által
beépülhet a múlt a jelenbe. Gróf Kálnoky
Tibor, a kőröspataki kastély tulajdonosa, mű-
ködtetője arra volt kíváncsi, miként lehet mű-
emlék épület esetében magán-
tulajdonosoknak európai támogatásra pá-
lyázni? A válaszból kiderült, hogy „egyenes
úton” nem, de ha van egy civil szervezet,
akkor az megteheti, illetve amennyiben a ma-
gánépületben múzeum működik, közszolgál-
tatási szerződést lehet kötni az állammal.
Hegedüs Csilla hozzátette, sajnos törvényke-
zési hiányosságok vannak, és ideje lenne,
hogy az ország felvállalja a felelősséget azért,
amit 60 éve szétvertek, ezért kellene a közös
vagyonkezelés jogi keretét megteremteni. Er-
délyben mintegy 400 kastélyt adtak vissza
volt tulajdonosaiknak, és majdnem minden-
hol gond van a fenntartásukkal, karbantartá-
sukkal. Ezt is rendeznie kellene már a
törvényhozásnak, de ehhez politikai akarat
szükséges. Ştefan Bâlici, az Országos Műem-
lékvédelmi Hivatal vezetője a gróf kérdésére
válaszolva hozzátette: technikailag van meg-
oldás és rendszer Romániában a megfelelő
műemlékvédelemre, jogilag is lehetséges
hazai vagy uniós pénzforrásokat lehívni (pél-
dául ha az adott épület vagy kulturális örök-
ség menedzsmentjét belefoglalják a
LEADER-csoportok projektjébe), azonban
mégsem működik minden úgy, ahogy kell. 

A szakértő a konferenciát követően kérdé-
sünkre elárulta, a műemlékvédelmi törvény
lehetővé teszi, hogy a helyi közigazgatási
egységek felelősségre vonják a területükön
levő műemlék épületek tulajdonosait, akik
nem tartják karban ezeket az épületeket, sőt
a polgármesteri hivatalt is megbírságolhatja
a megyei művelődési és örökségvédelmi fel-
ügyelőség, amennyiben elhanyagolja a saját
tulajdonában levő hasonló státusú ingatlanok
kezelését. Jó lenne azonban, ha ez a rendszer
kiegyensúlyozottan működne. Mert nem elég
bírságolni, hanem érdekeltté kell tenni a mű-
emlék épületek tulajdonosait, hogy tartsák
karban az épületeket. Az egyetlen lépés, amit
jelenleg a törvény szerint az önkormányzatok
tehetnek, az adómentesítés. De ez kevés. „Ki
kell dolgoznunk egy olyan rendszert, amely
a műemlék épületek tulajdonosainak anyagi
juttatást is biztosít.” Sajnos ritkán bírságol-
nak, és ez meglátszik. Elképzelhető olyan tá-
mogatási rendszer is, amiben az
önkormányzatok, vagy akár az állam segíti a
tulajdonosokat, hogy turisztikai rendszerben
értékesítsék az ingatlant. Nehéz ugyan egy la-
kást átalakítani, de tekintettel arra, hogy ezek
az épületek általában a központban vannak,
elképzelhető valamilyen rendszer, hogy akár
egy-egy helyiséget vagy üzletként vagy szál-
lásként hasznosítanak. A nem lakás rendelte-
tésű épületek esetében könnyebben
alkalmazható lenne egy ilyen lépés. Sajnos
jelenleg nem létezik gazdasági tanácsadó
program, amely arra ösztönözné a tulajdono-
sokat, hogy ilyen jellegű örökségvédelmi-tu-
risztikai programokat dolgozzanak ki és
alkalmazzanak. 

Hogy ki kell végül ilyen jellegű jogsza-
bályt vagy rendszert kidolgozzon, erre az volt
a válasz, hogy a politikusok, de az olyan 
szakintézmények is, amilyent Ştefan Bâlici
vezet. A fórumokon túl várjuk tehát a konkrét
lépéseket! 

Műemlékvédelmi konferencia 
A kulturális örökség hasznosítása 

Vajda György
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A Pro Pambus Mezőpanitért Ifjú-
sági Egyesület 3. alkalommal ren-
dezte meg június 2-án, szombaton a
családi pikniket a mezőpaniti óvoda
udvarán. Az esemény évről évre na-
gyobb érdeklődésnek örvend. Idén
közel 80 gyerek és 50 felnőtt láto-
gatott el a családi napra.

„A családi piknik célja színvona-
las, tanulságos és szórakoztató
programok nyújtása. Olyan elfog-
laltságokat kínálunk, amelyek a kü-
lönböző életkorú és érdekeltségű
családtagok számára vonzók lehet-
nek, tehát a tevékenységeket életkor
szerint differenciáltuk. Másodlagos
célja pedig a gyerekek tanintézmé-
nyen kívüli nevelése és a szülők kö-
zösségépítése. Úgy gondolom,
ezzel a nappal is gazdagabb lett Me-
zőpanit” – számolt be a rendezvény
céljáról Lovász Boglárka, egyik
szervező.

A családi nap két főtámogatója a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., va-
lamint Mezőpanit önkormányzata.
Az anyagi támogatások mellett né-
hány önkéntes szülő is bekapcsoló-
dott a szervezésbe. Mezőpanit
polgármestere, Bodó Előd Barna
fontosnak tartja a civil szervezetek
felkarolását Mezőpanit községben,
amelyekre idén 100.000 lejt szánt
az önkormányzat.

„Az idei, 2018-as évet úgy kezd-
tük, hogy költségvetésünk egy je-
lentős részét elvette Bukarest. Így a
tavalyihoz képest még nagyobb erő-
feszítést tettünk annak érdekében,
hogy ugyanakkora összeggel támo-
gathassuk Mezőpanit község civil
szervezeteit, mint az előző évben.
Ez a 100 ezer lej a mi költségveté-

sünkhöz képest is jelentős összeg,
de a támogatott projektek nagy
száma mutatja, hogy elengedhetet-
len ez a civil szervezeteink prog-
ramjai számára, és így a közösség
értékeinek megőrzése, az élet minő-
ségének javítása érdekében. Nem-
csak kövekbe, betonba kell
befektetni, hanem az emberekbe is”
– fogalmazott a polgármester.

Az eseményt Kovács Tibor re-
formátus lelkipásztor és Bodó Előd
Barna polgármester köszöntőbe-
széde nyitotta meg. A pikniken részt
vett Cosma István pszichológus-te-
rapeuta, aki a család fontosságáról
és a családtagok szerepéről beszélt
a felnőtt érdeklődőknek. Jelen volt
Kozsik József színész, aki interaktív
verses előadásával vonta maga köré
a gyerekeket, Szőcs Beáta perinatá-
lis szaktanácsadó pedig elsősegély-

nyújtó ismertetőt tartott az óvoda
egyik termében. A programban he-
lyet kapott a Bóbitafészek foglalko-
zás is, amely heti rendszerességgel
kerül megrendezésre Mezőpanit-
ban. A csoport vezetője Kovács
Zoltán Sarolta tiszteletes asszony,
aki mondókázást, kézműves-foglal-
kozásokat tart a faluközösség anyu-
káinak és kisbabáiknak. 

Borbély Mónika és családja is
részt vett az eseményen: „Úgy gon-
dolom, egy ilyen nap jó alkalom
arra, hogy együtt legyen a család,
emellett a rohanó hétköznapokban
jó volt lassítani egy kicsit, pihenni,
ismerősökkel és barátokkal talál-
kozni, beszélgetni. Bár ugyanabban
a közösségben élünk, mégis ritkán
van lehetőség hosszasan beszélgetni
egymásról, családról, az életünk
fontosabb mozzanatairól. Kislá-

nyomnak és nekem is a Bóbitafé-
szek foglalkozás volt a kedvenc
programpontunk. Nemrég „repül-
tünk ki” ebből a kis csoportból, így
jó volt visszatérni az ismert arcok
közé, mondókázni, énekelni. Ez egy

olyan kis anya-baba társa-
ság, ahol mindig jól érez-
zük magunkat” – válaszolt
kérdésünkre az anyuka.

A tavalyi év mintájára
szintén ellátogatott Mező-
panitba a Stone Hill zene-
kar, ezúttal szabadtéri
koncerttel szórakoztatták a
hallgatóságot.

A változékony időjárás
ellenére sikerült felállítani a
körhintát és az ugrálóvárat
is az óvoda udvarára, a gye-
rekek nagy örömére. A nap
folyamán kiállították és dí-
jazták az előző hetekben
meghirdetett Szeretem a
családom! elnevezésű rajz-
pályázatra beérkezett mun-
kákat. 

Mezőpanit önkormányzata idén
két nagy projektre nyújtott be pá-
lyázatot: egy bölcsőde, valamint
egy olyan sportcsarnok megépíté-
sére, amelyben helyet kap egy fa- és
vasmegmunkálásra alkalmas mű-
hely is. „A család a közösség, a tár-
sadalom alapja. Ezt minden
lehetséges módon hangsúlyozni, a
családokat segíteni kell. Amit mi
helyi szinten megtehetünk, az a csa-
ládok mindennapjainak megköny-
nyítése, az oktatás fejlesztése.
Emellett fontos, hogy közösségi
teret biztosítsunk, ahol a gyerek a
szülővel közösen gazdag élménye-
ket gyűjthet, szakmai segítséget
kaphat, jó példákat láthat, és közben
szórakozva tanul. Ebben segít kie-
melten a családi piknik, immár har-
madik éve” – fűzte hozzá a
polgármester.

A tartalmas napot közös piknike-
zéssel, szalonnasütéssel zárták a je-
lenlevők.

Lovász Borbála
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Szerkeszti: Mezey Sarolta

Családi piknik Mezőpanitban

Az Iskola másként időszakában
minden pedagógus arra törekszik,
hogy a lehető legjobbat és leghasz-
nosabbat biztosítsa diákjai szá-
mára. A mi döntésünk a
rendelkezésünkre álló héten is a ta-
pasztalati tanulásra esett egy olyan,
Marosvásárhelyen működő szociá-
lis szervezetnél, amelynek neve so-
kunk számára ismert.

A HIFA-ROMÁNIA fogyaték-
kal élőkkel, krónikus betegekkel és
hátrányos helyzetű fiatalokkal, va-
lamint azok beteggondozóival, csa-
ládtagjaival foglalkozik immáron
17. éve. A fogyatékkal élők és kró-
nikus betegek mellett azonban az
egyesület alkalmazottai sort keríte-
nek arra is, hogy érzékenyítő prog-
ramokat szervezzenek azok
számára, akik nem ismernek vagy
nem élnek együtt fogyatékkal élő
személyekkel. Ezeknek az érzéke-
nyítő programoknak köszönhetően
a HIFA-ROMÁNIA több, me-
gyénkben működő iskolai intéz-
ményt meglátogatott, többek
között iskolánkat is, a Nicolae Băl-
cescu Általános Iskola Waldorf-

osztályait, Nagy Ibolya igazgatónő
jóváhagyásával.

Az egyesület Tanuljunk másként
– Milyen fogyatékkal élni? prog-
ramja több éve működik sikerrel. A
program elsődleges célja bemu-
tatni a gyerekeknek, fiataloknak,
hogy milyen fogyatékkal élni. Erre
lehetőséget adnak azok az interak-
tív szigetek, melyeknek segítségé-
vel a résztvevők megközelítik ezt a
másfajta valóságot.

A diákok a program során kipró-
bálhatják a kerekes székek haszná-
latát – úgy, mint fizikai fogyatékkal
élők, tehát benne ülve és mozogva
–, de potenciális beteggondozóként
is rálátásuk nyílik arra, hogy me-
lyek azok a módok, amelyek által
hatékonyan lehetnek a fogyatékkal
élők segítségére.

Sétát tehetnek a vakbottal, átélve
azt, hogy milyen sötétben a világ –
hangok, szagok, ízek alapján tájé-
kozódva. Belátást nyerhetnek a
Braille-írás-olvasás rejtelmeibe, a
nemlátók által használt technikai
eszközök világába, valamint a spe-
ciális írógép használatába. Továbbá

az Élő Könyvtár sziget esélyt ad
arra, hogy fogyatékkal élő sikeres
emberekkel elbeszélgessenek arról,
hogy milyen egy fogyatékkal élő
szemével, tapasztalatain át a világ.

A programot mi magunk is sze-
retettel ajánljuk a legkisebbektől a
legidősebbek számára egyaránt.
Biztatjuk a pedagóguskollégákat
is, hogy részt vegyenek – ne csak
szemlélőként, hanem kipróbálva a
program által rendelkezésükre álló
szigeteket, amelyek fejlesztik az el-
fogadást, serkentik a mentalitásvál-
tást és megfelelő információkkal
szolgálnak egy olyan csoportról,
amelyhez még a kérdéseink is sze-
gényesek. Márpedig a megoldás az
integráció és egy közös jövő meg-
teremtésében rejlik. Ennek pedig a
legjobb módja a tapasztalati tanu-
lás és az együttélés gyakorlása,
amelyre ez a program kiváló.

Köszönjük szépen a HIFA-RO-
MÁNIA Egyesületnek, hogy elfo-
gadták meghívásunkat. Köszönjük
a pedagóguskollégáknak – főként
Tóth Noémi közreműködő pedagó-
gusnak, aki segített bennünket
ennek a programnak a megszerve-
zésében és levezetésében. Köszön-
jük a szakembereknek, a
szigetvezetőknek és azoknak, akik
csodás fotók segítségével örökítet-
ték meg ezt a napot iskolánk, gye-
rekeink és szüleik számára
egyaránt.

A gyermekekben a mai napig
elevenen él a program élménye.
Kis szerencsével egy életen át ma-
gukkal viszik és kamatoztatják.
Mert ez a jó programok ismérve –
hogy élethosszig tartó nyomot
hagy bennünk. Gyerekekben és pe-
dagógusokban egyaránt.

Henn Domahidi Csilla 
tanítónő

Iskola másként a Waldorfban

A Rákossi Lajos Általános Iskola
ünnepi megemlékezést tartott fenn-
állásának 150. évfordulója alkalmá-
ból. Az iskola névadójának
dédunokája, ifjú Rákossi Zoltán, az
intézmény vezetője, Airizer László,
pedagógusai, diákjai, valamint
meghívottai június 3-án, vasárnap
délelőtt 11 órai kezdettel a helyi
(Dózsa György község) templom-
ban istentisztelet keretén belül ün-
nepeltek. 

Az iskolát 1868-ban alapította
Rákossi Lajos, egykori lelkész-es-
peres. Dédunokája, Rákossi Zoltán
bányamérnök a mai napig örömmel
látogat el ide, ugyanakkor támo-
gatja az intézményt. Dédnagyapja
nyomdokait követi, sikereket ért el
a sport területén, mivel nemcsak a
labdarúgásban, hanem a rögbiben is
élsportolóvá vált. Június első vasár-
napján közösen ünnepelt az iskola,
az egyház és a polgármesteri hiva-
tal. 

Az ünnepi istentiszteletet a helyi
lelkipásztor, Szövérffi István tar-
totta. Emellett ünnepi beszédet
mondott Rákossi Zoltán, Iszlai
Tibor polgármester, Airizer László

iskolaigazgató és Csorba István a
Rákóczi Szövetség részéről. Ezt kö-
vette az iskola ünnepi műsora, majd
a Rákóczi Szövetség könyvekkel
ajándékozta meg az intézményben
tanuló gyerekeket. Végül a meghí-
vottak, az alkalmazottak és diákok
közreműködésével megtervezett és
elkészített emléklapban, illetve ki-
tűzőben részesültek, ez utóbbi a
helyi iskola egyik diákja, Dávid
Petra elképzelése szerint valósult
meg. Az emléklap és a rendezvény
mottója (szerzője Rákossi Lajos):
„Gyermekeink jövője is megkí-
vánja, hogy itt olyan iskola legyen,
amelyből közvetlenül mehetnek
magasabb iskolába”. Az ünneplő
közösség így emlékezett vissza a
150 évvel ezelőtt Rákossi Lajos
által megalapított iskolára. 

A Rákossi Lajos Általános Iskola
150. évfordulója alkalmából szerve-
zett ünnepi megemlékezés a helyi
parókián folytatódott. Az ünnepség
vidám és jókedvű együttléttel zaj-
lott annak reményében, hogy a kö-
vetkező évfordulót is megszervezik. 

Peti Renáta 
tanárnő

Százötven éves az iskolánk
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HIRDETÉS

1. Szerződő hatóság
Marosvásárhely megyei jogú város, Győzelem tér 3. szám, e-mail: urbanism@tirgumures.ro
2. Partnerek
Romániai Építészkamara Maros megyei szervezete, Romániai Építészek Szövetségének Maros
megyei szervezete, Novitas 3D City
3. A projekt leírása: 
A Győzelem tér – Rózsák tere – Petőfi Sándor tér – Bernády György tér – Vár sétány által
körülhatárolt városrész a település egyik legforgalmasabb közlekedési folyosója a közúti for-
galom és az alternatív közlekedési lehetőségek szempontjából egyaránt, hiszen a város je-
lenlegi arculatát meghatározó történelmi utak metszéspontjában helyezkedik el. A település
régi magjának részeként a tanulmány számára javasolt tér mély történelmi, kulturális, épí-
tészeti-urbanisztikai töltettel rendelkezik. Ez a történelmi töltet jelenti az építészeti alapot a
többrétű – közigazgatási, pénzügyi-banki, szórakozási és kikapcsolódási, kereskedelmi, ok-
tatási, lakhatási, kulturális, turisztikai, társadalmi stb. – tevékenységhez.
Az említett városi térre vonatkozó tervpályázat és alapos tanulmány elkészítését az urba-
nisztikai-tájépítészeti rendezés szempontjából (a közterületen használt anyagok és városi
bútorok, zöldövezetek, közvilágítás stb.) egységes arculat létrehozásának szükségessége in-
dokolja, az Európai Unió legújabb közlekedésszervezési előírásaival összhangban (elsőbbség
az alternatív és a tömegközlekedés számára), valamint az építészeti-urbanisztikai műemlékek
és épületegyüttesek kiemelésének szándéka (jelenleg a magas növényzet, a szegély menti
parkolók, az elégtelen környezeti, építészeti megvilágítás stb. befolyásolja).
A tervpályázat célja megoldásokat, ötleteket találni a tanulmányozott térség hasznosítására,
a jelenlegi közösségi igényeknek megfelelően: a vizsgált terület multifunkcionális jellegéből
adódó konfliktusok megoldása, a térség építészeti-urbanisztikai műemlékeinek és épület-
együtteseinek kiemelése, a térség turisztikai vonzerejének növelése, tájképjavítás, a térség
társadalmi összejöveteleinek helyet biztosító terek minőségének emelése, a közlekedés át-
szervezése a motorizált forgalom és a szennyezés csökkentése, valamint az alternatív és a
tömegközlekedési eszközök használatának növelése érdekében, a lakosság életszínvonalának
növelése, a fogyatékkal élő személyek mozgásának megkönnyítése – amelyek a városter-
vezési dokumentáció vagy műszaki projektek alapját fogják képezni, amelyek közül meg-
említjük a védett beépített területre vonatkozó térségi városrendezési tervet, a
Marosvásárhely központi részének átalakítása elnevezésű projektet.
A jelentkezők a következő fontos vonatkozásokra tesznek javaslatot a haszonélvező szá-
mára:

• Az építészeti-urbanisztikai műemlékek és épületegyüttesek, minden vizsgált tér saját
identitásának hasznosítása 

• A létező vagy javasolt, esztétikai, történelmi jelentőségű nyilvános műemlékek integrá-
lása (meglévő és jóváhagyott szobrok, a virágóra stb.); az autó- és gyalogosbejáratok
integrálása a Rózsák terére javasolt föld alatti parkoló kivitelezésekor 

• A köztér, a városi bútorzat, a közétkeztetési rendeltetésű teraszok, a bódék, a turisztikai
táblák, a díszkivilágítás, a homlokzatok színvilágának és a közlekedési útvonalak egysé-
ges kezelése;

• A védett beépített terület vagy a város bizonyos szimbolikus elemeinek létrehozása, ki-
emelése (ezek lehetnek: nyilvános találkozók számára berendezett tér, buszmegállók
tervezése, városi bútorzat tervezése, bódék tervezése, kereskedelmi teraszok tervezése,
turisztikai jelzőtáblák tervezése, kerékpárállványok tervezése, vagy bármely más, po-
tenciális szimbólumértékű köztéri elem);

• A közlekedés és a parkolók átszervezése a város központi részén, annak érdekében,
hogy összeegyeztessék, teljesen vagy részlegesen megszüntessék a motorizált közleke-
dést a Rózsák terén és a környéken; a térség áruellátási forgalmának integrálása;

• A közterek tájképének átalakítása – alternatív (beleértve a fogyatékkal élő személyeknek
is) és motorizált közlekedés számára fenntartott folyosók,  tömegközlekedés (beleértve
a tömegközlekedési megállóhelyeket is),  közterek és zöldövezetek;

• A tömegközlekedési megállóhelyek integrálása a gyalogosközlekedés számára fenntartott
térbe; a tömegközlekedési megállóhelyek elhelyezkedésének elemzése és új helyszínek
azonosítása, amennyiben ez indokolt;

• A környezetszennyezés csökkentése és a közterületnek az éghajlatváltozáshoz való iga-
zítása;

• Egyéb vonatkozások, a pályázó  vagy a pályázó csapat szabad belátása szerint

A versenypályázat a projektek elbírálásának alapfeltételeként ösztönzi a kreativitást, a meg-
oldásjavaslatok műszaki minőségét, ezek megalapozottságát és fenntarthatóságát.

4. A pályázat típusa: országos és nemzetközi szinten nyílt tervpályázat, díjak megítélésé-
vel

5. A pályázat hivatalos indítása: 2018. 06. 18.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. 08. 27.

6. A jelentkezők: 
• Egyének vagy csapatok lehetnek

• Az egyének építészek vagy várostervezők lehetnek

• A csapatok tagjai között legalább egy várostervező vagy építész kell legyen, de javasoljuk
a következőket is: tájépítész, tervező, képzőművész, közlekedési mérnök, szociológus,
történész, mérnök vagy olyan képzettséggel rendelkező belföldiek vagy külföldiek, ame-
lyet a jelentkezők relevánsnak ítélnek meg a javaslat kidolgozása szempontjából.

7. A pályázatok elbírálásának kritériumai:
• A javaslatok kreativitása, eredetisége és tájépítészeti, építészeti, művészi minősége

• A javaslatok életképessége, észszerűsége és fenntarthatósága

• A téma célkitűzéseinek teljesítése

• Az elbíráló bizottság (zsűri) a fent említetteken kívül szabadon más szempontokat is fi-
gyelembe vehet az elbíráláskor, és lemondhat a fentiekben felsorolt egy vagy több kri-
tériumról, ha úgy ítéli meg, hogy a javaslatoknak más, a témához relevánsan kapcsolódó
tulajdonságai is vannak, mint a fent említettek.

8. Az elbíráló bizottság: az építészet, a várostervezés, a képzőművészet és a városi mo-
bilitás szakmai szervezeteit képviselő szakemberek, a helyi és a központi hatóság képviselői. 

9. A megvalósíthatósági tanulmány és a végrehajtási projekt szerződéskötése:
A pályázat elbíráló bizottságának döntése kötelező érvényű a szervezőre nézve, a pályázaton
benyújtott projektek kiválasztásának betartása és a díjazásra javasolt megoldások tekinte-
tében. A szervező a pályázat díjazottjai közül bármelyiket kiválaszthatja, hogy a későbbiek-
ben tervezési szerződést kössön, az elbíráló bizottság javaslatainak megfelelően, általános
vagy egy vagy több részleges megoldás érdekében. Az előterjesztő szerződést köthet a pá-
lyázat egyik díjazottjával, vagy a pályázat két vagy több győztese által alkotott csapattal, és
esetleg egy vagy több csapattal részleges megoldások érdekében.

10. A nyeremények száma és összege:
I. díj: 20.000 euró

II. díj: 10.000 euró

III. díj: 5.000 euró

A fenti díjak mellett legfennebb 3 dicséret (elismerés) is kiosztható a kiemelt fontosságú te-
rületekre vonatkozó kiváló minőségű részleges megoldásokra, egyenként 1000 euró érték-
ben. A részleges megoldás lehet, például, egy szimbólumpotenciállal rendelkezőnek vélt
elem designja, egy kivitelezhető megoldás a forgalom átszervezésére, az autó- és gyalo-
gosbejáratok integrálása a Rózsák terére javasolt föld alatti parkoló esetében, a közterek
tájképének átalakítása – az alternatív (beleértve a fogyatékkal élő személyeknek is) és a
motorizált közlekedés számára fenntartott folyosók, a tömegközlekedés (beleértve a tömeg-
közlekedési megállóhelyeket is), a közterek és a zöldövezetek stb.

A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos díjakat ne osszon ki, ha ezt indokoltnak
ítéli meg, a benyújtott művek értékétől (minőségétől) függően.

11. Egyéb információk:
A pályázati dokumentáció, beleértve a pályázat tematikáját, a pályázat szabályzatát és a
megoldások alátámasztására a szervező által rendelkezésre bocsátott dokumentumokat,
megtalálható Marosvásárhely megyei jogú város www.tirgumures.ro honlapján és a SEAP-
on (elektronikus közbeszerzési rendszer), a versenypályázat hivatalos elindítását követően.

ROMÁNIA Marosvásárhely, 540026, Győzelem tér 3. szám
MAROS MEGYE tel: +40 265 268330, fax: +40 365 801857
MAROSVÁSÁRHELY e-mail: urbanism@tirgumures.ro
FŐÉPÍTÉSZI IGAZGATÓSÁG  www.tirgumures.ro



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ ház (Remeteszegi út 69/F).
Tel. 0265/312-808, 0757-562-524.
(8894-I)

ELADÓ garzonlakás VII/IX. emele-
ten. Tel. 0755-911-482, ügynökségek
kizárva. (8963-I)

ELADÓ magánház a Someşului ut-
cában. Tel. 0744-511-670. (9080-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
régi Tudorban. Tel. 0744-511-670.
(9020-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(8886-I)

KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0742-
866-258. (6887-I)

NÉMET ÁGYBETÉTEK eladók a
Niki Park üzletben. Nyugdíjasoknak
20% kedvezmény. Tel. 0744-438-
594. (20084)

ELADÓ régi, működőképes Urán író-
gép, 95 éves, magyar betűkkel – 220
lej. Tel. 0727-980-566. (9016-I)

ELADÓ tárcsás kasza (185 cm), vál-
tóeke (2-es). Tel. 0745-404-666.
(9006-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0755-862-
175. (sz.-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0754-498-472.
(sz.-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(8392)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (6018-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20037)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (8893)

TÉVÉJAVÍTÁS a kliens lakásán, falun is.
Tel. 0740-527-205. (8933)

VÁLLALOK: bádogosmunkát (csator-
názást), tetőjavítást, „lindabozást” és
cserépforgatást. Tel. 0751-847-346.
(8988)

VÁLLALUNK építkezési munkát, külső-
belső javítást, gipszkartonozást, kisebb
tetőjavítást 15% kedvezménnyel. Tel.
0751-471-965. (8892)

ALKALMAZUNK hegesztőket, laka-
tosokat. Tel. 0766-519-187. (20169)

Önkéntes leszek!
Július 8-án FODOR IMRE TEREP-
FUTÓ VERSENYT szervez az Out-
ward Bound Romania
Marosvásárhelyen, a Somostető –
Németkalap útvonalon. Önkéntesek
jelentkezését július 1-ig várjuk a
dalma@outwardbound.ro e-mail-
címre. (sz.-I)

KŐMŰVES SZAKEMBERT keresek.
Tel. 0745-388-286. (9011-I)

KERESEK komoly céget tömbház-
tető szigetelésére. Tel. 0751-162-
837. (9019-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel és ke-
gyelettel emlékezünk június
12-én a drága jó édesapára,
apósra és nagytatára, JÓZSA
JÓZSEFRE halálának 30.
évfordulóján. Emlékét őrzik
szerettei. Nyugodj békében,
tata! (9025-I)

Telnek a napok, a hetek,
hónapok és évek. Hiányzik
valaki, aki örökre itt hagyott.
Az élet csendesen megy
tovább, de fájó emléked
elkísér egy életen át. Addig
vagy boldog, míg van, aki
szeret, aki a bajban megfogja
a kezed. Hogy milyen fontos is
volt neked, csak akkor érzed,
ha már nincs veled.
Soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk a
felejthetetlen, drága jó férjre,
szerető, gondos édesapára,
apósra és nagyapára, az
erdőcsinádi id. NAGY
MIHÁLYRA halálának 3.
évfordulóján. Drága szép
emlékét, szeretetét
szívünkben megőrizzük egy
életen át. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerető családja. (9002-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
június 12-én ASZALOS
PÉTERRE halálának harmadik
évfordulóján. Felesége,
Erzsébet, lánya, Csilla és a
drága kicsi unoka és családja.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (9013)

Fájdalommal és kegyelettel
emlékezünk június 12-én
SOLYOM FERENCRE halá-
lának 30. évforduló-
ján. Emlékét őrzi bánatos
felesége, két lánya és két
unokája. Nyugodj békében!
(v.-I)

„Nem múlnak ők el, kik
szívünkben élnek,
Hiába szállnak álmok, árnyak,
évek.”
(Juhász Gyula)
Szomorúan emlékezünk a
szerető férjre és drága
édesapára, id. SZÉKELY
LÁSZLÓRA, az ICRA volt
dolgozójára, aki négy éve
távozott el közülünk. Emlékét
őrzi egy életen át felesége,
fiai, menye és unokái. (9008)

Álmodtunk egy öregkort,
gyönyörűt és szépet, de a
kegyetlen halál négy éve
mindent összetépett. Most
már ott vagy, ahol senki sem
lát, semmi sem fáj. Ami utánad
maradt: fájdalom és bánat.
Fájdalommal emlékezünk
június 12-ére, amikor itt
hagyott bennünket a szeretett
férj, rokon, FEKETICS
ALBERT. Nyugodjál békében!
Felesége és sógornője
családjával. (9017)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett feleség, édesanya, nagy-
mama, testvér, rokon és
szomszéd, 

NAGY RÓZSA 
mami 

szül. Henrik 
75. évében hosszas betegség
után megszűnt élni. Temetése jú-
nius 12-én, kedden 14 órakor
lesz az új klinika mögötti temető-
ben. 

Búcsúznak tőle, 
akik őt nagyon szerették. 

(9000-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
anyós, dédmama, 

SOMODI ETELKA
(Etus) 

született KISS ETELKA
életének 84. évében türelmesen
viselt betegség után csendesen
megpihent. Temetése június 12-
én 15 órakor lesz a mezősám-
sondi református temetőben.
Nyugodj békében! 

A gyászoló család. (9004-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a ká-
posztásszentmiklósi 

PETHŐ JÁNOS 
a szeretett férj, apa, testvér,
nagyapa, sógor, apatárs, rokon,
szomszéd életének 71. évében
elhunyt. Temetése 2018. június
12-én, kedden délután 4 órakor
lesz a káposztásszentmiklósi te-
metőben, református szertartás
szerint. 

A gyászoló család. (9001-I)

Megrendült szívvel búcsúzunk
szeretett unokaöcsémtől, 

VIZI ATTILÁTÓL
aki tragikus hirtelenséggel 44

évesen Budapesten elhunyt. 
Szerető nagynénje, 

özv. Szőcs Erzsébet és családja. 
Béke poraira. (9026-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, testvér, gyermek,
rokon, barát, 

NAGY EDIT 
szül. Páskuj 

életének 55. évében, rövid, de sú-
lyos szenvedés után június 8-án
megpihent. Temetése június 13-
án, szerdán 13 órakor lesz a ma-
rosvásárhelyi református
temetőben. Soha el nem felej-
tünk. 

A viszontlátás reményében 
a gyászoló család. (9022-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a marosludasi 

SZENTE MÁRIA 
nyugdíjas tanítónő 

június 8-án 79 éves korában tra-
gikus hirtelenséggel elhunyt. Te-
metése 2018. június 13-án 13
órakor lesz a marosludasi teme-
tőben. Isten nyugtassa békében! 

Búcsúzik tőle leánya, Gabika,
veje, Misi, unokája, Mátyás,

testvére, Bözsi. (9031-I)

Megrendült szívvel búcsúzunk
szeretett anyatársunktól, 

SZENTE MÁRIA 
ludasi tanítónőtől. 

Magyari Mihály és Ella. (9031-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
DÓSA JENŐ 
pszichológus 

életének 69. évében tragikus hir-
telenséggel elhunyt. Búcsúzta-
tása 2018. június 13-án a
marosvásárhelyi református te-
metőben 12 órától lesz. Azt köve-
tően a temetési szertartás 13
órától az ákosfalvi református
sírkertben. 
Búcsúznak tőle: fia és családja,

rokonai, barátai, munkatársai,
ismerősei. Gyászoló szerettei.

„Ha a halál árnyékában járnék is,
de nem félnék még ő sötét völ-
gyén is, mert mindenütt te jelen
vagy énvelem.”
(23. zsoltár) (-I)

„Látjátok, feleim, egyszerre meg-
halt
és itt hagyott minket magunkra.
Megcsalt.
Ismertük őt. Nem volt nagy és ki-
váló,
csak szív, a mi szívünkhöz közel
álló.” (Kosztolányi D.)
A pótolhatatlan veszteség fájdal-
mával, de Isten akaratában meg-
nyugodva tudatjuk, hogy 

id. PAPP MÁRTON 
ny. gépészmérnök 

2018.  június 9-én, életének 80.,
házasságának 47. évében el-
hunyt. Temetése június 14-én 15
órakor lesz a római katolikus te-
mető felső kápolnájából, unitá-
rius szertartás szerint. 

Gyászolják: felesége, fiai, 
menyei, négy unokája, testvérei,
azok családja, sógora és annak

családja, valamint a közeli 
és távoli rokonok, barátok. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Virágot teszünk egy néma sírra,
de ezzel téged már nem
hozhatunk vissza. Míg köztünk
voltál, mi nagyon tiszteltünk,
hiányzol majd nekünk, soha
nem feledünk. Döbbenettel
búcsúzunk kedves
kolléganőnktől, NAGY EDIT
fogtechnikustól, aki sok éven át
megbízható munkatárs volt.
Mély együttérzéssel osztozunk
a család fájdalmában. Előd,
Emese, Laci, Verginia,
Krisztina, Tilda, Andi, Iza,
valamint közvetlen kollégái:
Erika, Ramona, Mihaela, Zsolt,
Attila, Adi és Andrea. (9015)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
Pethő Csaba kollégánknak
szeretett ÉDESAPJA elhunyta
miatt érzett fájdalmában. A
Mondo Trade Kft. munka-
közössége. (sz.-I)

Papp Jutka (Tamás) osztály-
társunknak ezúton tolmácsol-
juk őszinte részvétünket és
együttérzésünket férje, MARCI
elvesztése miatt érzett mély
fájdalmában. Ha nem is
lehetünk melletted ezekben a
nagyon nehéz és szomorú
órákban, gondolataink körül-
vesznek és átölelnek a régi
szeretettel! Volt osztálytársaid.
(v-I)

A Maros Megyei Nevelés-
lélektani Központ őszinte
együttérzését fejezi ki a
gyászoló családnak közös-
ségünk volt vezetője és
alapítója, DÓSA JENŐ
pszichológus elvesztése miatt. 
Emlékezetünkben örökre élni
fogsz, Jenő! Adriana, Adrian,
Annamária, Enikő és István. (-I)

Mély megrendüléssel búcsú-
zunk volt kollégánktól, DÓSA
JENŐ pszichológustól. Őszinte
részvétünk a gyászoló
családnak! A Maros Megyei
Nevelési Tanácsadó és
Erőforrás Központ munka-
társai. (-I)

Végső búcsút veszünk DÓSA
JENŐTŐL, a Start Tehetség-
gondozó Egyesület alapítójától
és elnökétől. Elismeréssel
adózunk  látásmódjáért,
emlékeinkben mindig élni fog!
Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak! A Start Tehetség-
gondozó Egyesület (-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Marosvásárhelyen, a Köves-
dombon születés- és név-
napját ünnepli FAZAKAS
ANTAL, akinek jó
egészséget, sok örömöt és
boldogságot kívánunk.
Négy távolban élő unokája,
lánya, Melinda és fia,

Ferenc, valamint felesége. (5014)



Marosvásárhely 
Polgármesteri Hivatala

versenyvizsgát hirdet
a Kommunikációs, Nemzetközi Finanszírozású Projektek 

és Humánerőforrás-igazgatóság bérezési és humánerőforrás- 
osztályára, I. szintű, legfelsőbb szakmai fokozatú, 

végrehajtói köztisztviselői tanácsosi állás betöltésére.
A versenyvizsgára az intézmény székhelyén (Marosvásárhely, 

Győzelem tér 3. szám) kerül sor 2018. július 12-én 10 órától – írásbeli
vizsga. 

Az interjú időpontja a későbbiekben kerül kihirdetésre.
A jelentkezési iratcsomókat 20 napon belül lehet benyújtani, azután,

hogy a felhívás megjelenik Románia Hivatalos Közlönyének III. feje-
zetében, és a 2008. évi 611-es számú kormányhatározat 49-es cikke-
lyének 1-es bekezdésénél előírt okiratokat kell tartalmaznia.

A meghatározott bibliográfiát, illetve a munkaköri leírásban meg-
szabott feladatköröket az intézmény székhelyén és hivatalos honlapján
(www.tirgumures.ro) teszik közzé.

Az iratcsomók átvételére vonatkozó tájékoztatás és kapcsolattartás:
Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám, 85-ös iroda, 0265-268.330-as
telefonszám 110-es mellékállomása, vita.ibolya@tirgumures.ro, kap-
csolattartó Vita Ibolya tanácsos.

Dr. Dorin Florea polgármester
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás,
temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(60848) 
KERESKEDELMI CÉG ÁRUMOZGATÓT, SOFŐRT alkalmaz.
Tel. 0744-707-550. (20160-I)
ÉPÍTKEZÉSI CÉG 10%-os kedvezménnyel vállal háztetőkészí-
tést, tetőfedést Lindab cserépből, cserépforgatást, külső és belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést, bontást is. Tel.
0747-634-747. (8818-I)
KFT. alkalmaz KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT. Tel. 0744-798-270.
(8689-I)
A DUDA TRANS KFT. D kategóriás hajtásival rendelkező SOFŐ-
RÖKET alkalmaz személyszállításra. Tel. 0747-048-444. 
(20172-I)
KÖZPONTBAN LEVŐ PANZIÓ és VENDÉGLŐ SZAKÁ-
CSOT alkalmaz. Tel. 0744-624-976. (20251-I)
A TRIPLAST KFT. SZEMÉLYZETET ALKALMAZ  A TERME-
LÉSI OSZTÁLYÁRA. Az önéletrajzokat a cég székhelyén – Ma-
rosvásárhely, Dózsa György u. 197. szám – nyújthatják be vagy
elküldhetik a következő e-mail-címre: hr@triplast.ro. Érdeklődni a
0742-147-717-es telefonszámon. (62346-I)
FÉMKERÁMIA, VÁZ ÉS VÁZPROTÉZISEK készítésére alkal-
mas FOGTECHNIKUST keresünk. Tel. 0720-019-289, 10-14 óra
között. (8677-I)
KERESKEDELMI EGYSÉG MECHATRONIKAI MÉRNÖ-
KÖT, GÉPÉSZMÉRNÖKÖT alkalmaz dinamikus munkaközös-
ségbe. Elvárások: számvezérlésű gép programozása és irányítása,
jó kommunikációs készség, az angol nyelv alapfokú ismerete, B ka-
tegóriás jogosítvány. A szakmai tapasztalat előnyt jelent. Verseny-
képes bérezést ajánlunk. Az érdekelt személyek fényképes
önéletrajzát várjuk a contact@contiplay.ro e-mail-címre. (20254)
MAROSVÁSÁRHELY központjában működő FOGORVOSI
RENDELŐ FOGORVOST alkalmaz. Tel. 0727-300-265. (8935-I)
TAPASZTALT BÁROSNŐT és ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmazunk
ABC-be. Tel. 0740-034-622, 8-20 óra között. (20254)
A PC HOUSE felvesz megbízható, legalább B kategóriájú jogosít-
vánnyal rendelkező SOFŐRT. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég szék-
helyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265-
313-888-as telefonszámon. (sz.-I)
ALKALMAZUNK SZAKKÉPZETT, illetve SZAKKÉPZETLEN
FÉRFI és NŐI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE. Ér-
deklődni lehet a következő telefonszámon: 0773-316-377. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Az 55 év fölötti nyugdíjasok
figyelmébe!

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás értesíti
az 55 év fölötti nyugdíjasokat, hogy az első félévi  ingyenes autó-
buszbérletek érvényességi idejét (jún. 30.) meghosszabbították július
15-ig. 

Az új bérleteket június 18-ától lehet kiváltani  SZEMÉLYESEN,
az alábbi iratok alapján:

– kizárólag a 2018. májusi nyugdíjszelvény (eredeti és másolat)
– személyazonossági igazolvány  (eredeti és másolat)
–3/4-es friss fotó azoknak, akik először kérnek bérletet
– típusnyomtatvány – 5 lej, a bérlet átvételekor kell kifizetni
– a bérletet személyesen kell átvenni, és ezt aláírással igazolni.
A bérleteket a Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás

következő buszjegyirodáinál adják ki:
• a székhelyen, a Béga utca 2. szám alatt, hétfő–péntek: 7–16 óra
• főtéri (régi) iroda,  hétfő–péntek: 7–20 óra
• Tudor negyedi iroda,  hétfő–péntek: 7–16 óra
• kövesdombi iroda,  hétfő–péntek: 7–16 óra
• a nagykórháznál levő jegyiroda,  hétfő–péntek: 7–15 óra
• Panovi (Bolgár téri) iroda,  hétfő–péntek: 7–20 óra
• Az Auchan  üzletkomplexumnál levő buszjegyiroda,  hétfő–pén-

tek: 7–16 óra.
Ez a program június 18 – július  13. között érvényes. 

A vezetőség

Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály

Közlemény ingó és ingatlan javak eladásáról

A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt és utólagosan kiegészített 2015. évi 207-es  törvény
250. cikkelyének 1. bekezdése értelmében nyilvános árverésen értékesítenek 2018. június 26-án 11 órakor a
Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén – Marosludas, Köztársaság utca 25. szám – egyes, az
alábbi adósok tulajdonát képező ingó és  ingatlan javakat:
1. LASCU RADU LUCIAN, Marosvásárhely, Ion Mihuţ sétány 7/1.,  adószám  1840427260062 (tizedik árverés,
az ár 50%-kal csökkent)
– 11.600 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma 50053, kikiáltási ár 54.000 lej.
Az ár nem tartalmazza  a héát. 
– 5300  négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma 50465, kikiáltási ár 25.757 lej.
Az ár nem tartalmazza a héát. 
– 2900  négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma 50037, kikiáltási ár 10.845 lej.
Az ár nem tartalmazza a héát. 
– 11.600  négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma 50036, kikiáltási ár 47.448 lej.
Az ár nem tartalmazza a héát. 
– 7000  négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma 50102, kikiáltási ár 30.954 lej.
Az ár nem tartalmazza a héát. 
2. ROMTRANS ROMULUS KFT., Marosludas, Mioriţei u. 18A, adószám 19075870, végrehajtási dosszié
száma 658 (hetedik árverés, az ár 50%-kal csökkentve)
– Scania 124L 420 nyergesvontató, 2003-as gyártású, fehér, rendszáma MS-02-AFR, 987.085 km-ben, hibás
(nincs kapcsolószekrény, hiányzik a kardántengely), kikiáltási ár 11.800 lej. Az ár nem tartalmazza a héát. 
3. NIMAS MIHAI, Mezőceked, Valea Urieşului 36A, Maros megye  (harmadik árverés,  az ár 50%-kal
csökkentve)
– 1995-ös gyártású, fekete Opel Frontera személygépkocsi, rendszáma  MS-65-DNA, 261.000 km-ben, nem
működőképes, kikiáltási ár 1.801 lej. Az ár nem tartalmazza a héát. 
4. CRISTIM COMIMPEX KFT., adószám 9278745, Nagysármás, Köztársaság utca 41. szám, Maros megye
(második árverés)
– Viadrus típusú fáskazán, működőképes, kikiáltási ár 878 lej, az ár nem tartalmazza a héát. 
– Iphone 7 Plus Gold 32 GB, működőképes mobiltelefon, kikiáltási ár 1.463 lej, az ár nem tartalmazza a héát.
5. TOTH CRISTIAN DANIEL, Kissármás, December 30. utca 40. szám, Maros megye (első árverés)
– 8776 négyzetméteres kültelek Nagysármáson (Maros megye), telekkönyvszáma 50733, kikiáltási ár 8.913 lej,
az ár nem tartalmazza a héát.
– 2032 négyzetméteres kültelek Nagysármáson (Maros megye), telekkönyvszáma 50731, kikiáltási ár 1.971 lej.
Az ár nem tartalmazza a héát.
– 10.000 négyzetméteres kültelek Nagysármáson (Maros megye), telekkönyvszáma 50671, kikiáltási ár 10.271
lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
– 10.000 négyzetméteres kültelek Nagysármáson (Maros megye), telekkönyvszáma 50670, kikiáltási ár 10.271
lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
– 9.000 négyzetméteres kültelek Nagysármáson (Maros megye), telekkönyvszáma 50673, kikiáltási ár 9.160
lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy legalább egy nappal az árverés előtt  mutassák be a következő
iratokat: 
– vásárlási ajánlat 
– a részvételi díj kifizetését igazoló irat vagy garancialevél – a részvételi garancia a kikiáltási ár 10%-a, és a
Ludasi Kincstárban nyitott RO54TREZ4805067XXX002360 számlára kell befizetni; címzett a Maros Megyei
Közpénzügyi Hivatal. Készpénzzel hétfőtől csütörtökig 8.30–15, pénteken 8.30–11 óra között lehet a részvételi
díjat befizetni. 
–  az ajánlattevõt képviselő személy meghatalmazása
–  román jogi személyek esetében a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolata
–  külföldi jogi személyek esetén a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítása 
–  román magánszemélyeknek a személyazonossági igazolvány másolata
– külföldi magánszemélyeknek a személyazonossági/útlevél  másolata
– saját felelősségre tett nyilatkozat, hogy az ajánlattevő nem az adós cég  közvetítője
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fent említett javakra, hogy értesítse erről a végrehajtót
legkésőbb egy nappal a licit időpontja előtt. 
Jelen bejegyzés ellen az érdekeltek az illetékes bíróságon nyújthatnak be óvást a közzétételtől vagy a
tudomásulvételtől számítva 15 napon belül, a 2015. évi 207-es törvény 260-as és 261-es cikkelyeinek előírásai
alapján. 
Bővebb tájékoztatás a Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén, a Köztársaság utca 25. szám alatt,
vagy a 0265/411-321, 0265/413-222, 0265/413-224-es telefonszámon. 

Daniela Pop osztályvezető

Marosludas, Köztársaság utca 25. szám
Telefon/fax: 0265/411-321
E-mail: Admin.LDMSCFNX01.MS@mfinante.ro

Focioktatás Marosvásárhelyen! 
Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja 

az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed! 
Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak. 

Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.

Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro. 
Kezdj el focizni még ma!



12   NÉPÚJSÁG ___________________________________________ KÖZLEMÉNY – REKLÁM __________________________________________ 2018. június 12., kedd

Éleslövészet
Marosszent-

györgyön
Június 11-e és 15-e között reg-

gel 8-tól este 8 óráig a maros-
szentgyörgyi lőtéren éles-
lövészeti gyakorlatot tartanak a
Maros megyében tevékenykedő
védelmi, közbiztonsági és hír-
szerző szolgálat egységei. A
nemzetvédelmi minisztérium fi-
gyelmezteti a lakosságot, hogy
ne közelítse meg lőteret a balese-
tek, sérülések és elhalálozás ve-
szélye miatt. Ellenkező esetben a
minisztérium semmi felelősséget
nem vállal. 


