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Újabb tiltakozásokra készülnek

Szélmalomharc a marosszentgyörgyi betonfal ügyében

A labdarúgó-világbajnokságról
a 8. oldalon

Fennakadás a küldőpapírok, beutalók
kibocsátásában
Július elsejétől megváltozott a küldőpapír formája, és a háziorvosi rendelők nem rendelkeznek elegendő
formanyomtatvánnyal, amivel laboratóriumi vizsgálatra, szakorvoshoz
küldhetik, vagy kórházba utalhatják a
betegeket.

____________4.
Csűrszínházi Napok
A viharos időjárás ellenére – amely
eleinte aggodalmat okozott a szervezőknek –, telt házas előadásokat tartottak a 16. Csűrszínházi Napokon.
Miután évek óta hiába küldik
a hivatalos átiratokat, hiába
kopogtatnak Bukarestben az
Országos Útügyi Hatóságnál,
hogy felhívják a figyelmet a
községet átszelő betonfal
okozta balesetveszélyre, a marosszentgyörgyi önkormányzat újabb tiltakozásra készül.
Emellett beperelik az útügyet,
és kérik a fal lebontását.

Menyhárt Borbála

Amióta négy évvel ezelőtt felállították a marosszentgyörgyi főutat
középen átszelő betonfalat, jelentősen megnőtt a balesetek száma,
több mint száz anyagi kárral, személyi sérüléssel, de sok esetben a
gyalogos halálával végződő közúti
baleset történt.
A helybéliek szerint a gépkocsivezetők a megengedettnél jóval
gyorsabban hajtanak, nem számolnak azzal, hogy átjárók is vannak a
fallal elválasztott útszakaszon.

Ugyanakkor a 80 centiméter magas
betonfal miatt túl későn vagy
egyáltalán nem veszik észre a gyalogosokat, különösen sötétedés
után. A balesetveszélyt a betonfal
mellett a hibás vagy éppen hiányzó
csatornafedők is fokozzák, amelyeket ahelyett, hogy megjavítottak
vagy kicseréltek volna, táblákkal
megjelöltek, és úgy hagytak. Ottjártunkkor a marosszentgyörgyi tetőről az Apolló strand felé menet
jókora gödör tátongott, ott volt

Fotó: Nagy Tibor

ugyan a figyelmeztető tábla, de
este, sötétben elég egy figyelmetlen
pillanat, és máris belehajthat a
sofőr. A községvezetés tehetetlen,
ugyanis a főút nem az ő ügykezelésükben van.
Válaszra sem méltatja a község
jelzéseit az országos útügy
Sófalvi Szabolcs polgármester
szerint felháborító, hogy évek óta
tart ez a „cirkusz”, évek óta jelzik
(Folytatás a 2. oldalon)

____________5.
Rock az esőben

Az elárasztott gazdaságok, sártorlaszok, úttest fölött átcsapó folyók és
patakok között, az ország szívében,
szinte ugyanolyan mostoha körülmények között, de négy napig ezúttal is
önfeledten szórakozott többezernyi
ember: a szentegyházi termálstrandon
június 28-a és július elseje között szervezett Székelyföldi Jótékonysági Motorostalálkozó és Rockfesztivál, azaz
új nevén SZMÖ Biker Festival immár
letette képzeletbeli névjegyét a tágabb
környék virtuális asztalára.

____________7.

Az a fránya Putyin

Mózes Edith

Nehéz hétvégét tudhat maga mögött Románia. A megvadult
természet mintha el akarta volna törölni a föld színéről az országot. A belügyminisztérium összesítése szerint az áradás több halálos áldozatot követelt, országutakat mosott el, és egy vasúti
hidat is tönkretett, csaknem száz településen keletkeztek jelentős
károk.
A hatóságok szombaton 760, vasárnapra virradóra pedig további 45 embert lakoltattak ki az árvíz elől, a legtöbbet Kovászna
és Brassó megyében. A több napig tartó heves zivatarok következtében megáradt hegyi patakok több mint 250 házat és 14 főutat öntöttek el. Még vasárnap délben is szünetelt a közlekedés
öt főúton és 13 megyei úton. Az elmúlt napokban a belügyminisztérium 20 ezer alkalmazottja dolgozott az árvízkárok helyreállításán. Itt azonban hozzá kell tennünk, hogy miközben a tűzoltók
és a belügyisek dolgoztak, jó román szokás szerint a regátiak –
körbejárta a világot egy teleormani kép – a kapu előtt üldögéltek
a térdig érő vízben, és tétlenül nézték, várták, hogy segítsenek
rajtuk.
A hisztériakeltő hírtelevíziók igaz, hogy folyamatosan közvetítették az apokaliptikus képsorokat, de szemmel láthatóan közben
jobban foglalkoztatta őket, hogy felfüggesztik-e az államfőt, hogy
vagy mi lesz a sorsa a DNA vezetőjének. A honatyák pedig
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 34 perckor,
lenyugszik
21 óra 18 perckor.
Az év 184. napja,
hátravan 181 nap.

Ma KORNÉL, SOMA,
holnap ULRIK napja.
ULRIK: a német Ulrich névből
alakult, eredeti jelentése: örökölt
birtokán uralkodó.

IDŐJÁRÁS

Napos idő

Hőmérséklet:
max. 240C
min. 110C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. július 2.

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

7, 31, 40, 45, 22 + 17
20, 17, 16, 15, 8, 3

19, 43, 20, 18, 5, 11

4,6610
4,0043
1,4168

160,7603

NOROC PLUS: 2 9 5 5 1 2

SUPER NOROC: 9 2 2 7 0 8
NOROC: 0 1 2 7 3 8 9

Megyei hírek

Előfizetőink figyelmébe

A nyugdíjak júliustól esedékes korábbi kézbesítése miatt
felhívjuk hűséges olvasóink figyelmét, hogy a kézbesítőknél ne feledjék el megújítani az előfizetéseket augusztusra.
A postahivatalokban és a szerkesztőségben továbbra is a
hónap végéig lehet előfizetni a Népújságra. További információk a szerkesztőségben, telefonszám: 0742-828-647.

Szerveltávolítás
a sürgősségi kórházban

Június 28-án, csütörtökön a Maros megyei sürgősségi kórházban több orvoscsoport részvételével távolították el egy
43 éves, a kórház intenzív terápiás osztályán agyhalálban
lévő férfi máját, veséjét, ínszalagját. A veséket a kolozsvári
Urológiai és Veseátültetési Klinikai Intézetbe, a májat a bukaresti Fundeni Klinikai Intézetbe, az ínszalagot a szintén
fővárosi Colentina Kórház Szövetbankjába szállították. Ez
volt az idei második szerveltávolítás, amit a Maros megyei
sürgősségi kórházban végeztek el.

KZST-évadzáró Lyukasóra

Az unitárius egyház Bolyai téri hivatalának tanácstermében
július 3-án, ma 18 órakor tartja évadzáró összejövetelét a
Kemény Zsigmond Társaság. Ezúttal is a Lyukasóra várja
válaszadásra közönségét, újdonság lesz, hogy a tanári kar
minden tagja külön-külön egy-egy maga választotta tematikából állítja össze kérdéseit, és ennek a megfejtése lesz
végül a kiegészítő kérdés. Meghívottak: Haller Béla, Káli
Király István, Láng Orsolya, Markó Béla, Molnár József,
Nagy Attila, Nagy Miklós Kund és Sebestyén Aba.

Újabb tiltakozásokra készülnek

(Folytatás az 1. oldalról)
a rendellenességeket, és senki sem lép
a balesetveszély megszüntetése érdekében. – A bukaresti útügyi hatóság az
egyedüli illetékes ebben a kérdésben,
neki kell döntést hoznia és lépnie.
Számtalanszor fordultunk hozzájuk,
de vagy nem kaptunk választ, vagy
pedig kitérő választ adtak, arra hivatkoztak, hogy a csatornafedők rendezése az ivóvíz-szolgáltató felelőssége,
vagy a kivitelező cégre hárították a felelősséget. Gyenge kifogás részükről,
hogy a munkálatok idejére átadták a
terepet, az utat a kivitelező cégnek, és
amíg dolgoznak, illetve amíg lejár a
garanciája, a cég felel érte. Ezt várjuk,
hogy járjon le a garancia, mert attól a
pillanattól kezdve beperelhetjük az
Országos Útügyi Hatóságot. Sajnos a
pontos időpontot nem tudjuk. Látjuk,
hogy aktivál a kivitelező, de teljes információzárlat van, amikor megkérdezzük, hogy mikor van a garancia
lejárta utáni végleges átvétel, senki
sem tud semmit – mutatott rá a község
vezetője. Mint mondta, ezt a lépést régóta tervezik, ám értesüléseik szerint
visszautasították volna a perbe hívást,
arra hivatkozva, hogy az önkormányzatnak nincs felperesi minősége, azaz
milyen jogon perelik az útügyet, amikor semmi közük az úthoz. Az perelhet,
akinek
valamilyen
kára
származott belőle. Ezért az önkormányzat azt tervezi, hogy a megkárosított családokkal, lakókkal közösen
pereli be az útügyet.
– Helyi önkormányzatként és a község polgármestereként jogosultnak
érzem magam, hogy pereljünk, hiszen
a község lakói szenvednek elsősorban
a betonfal miatt kialakult helyzet nyomán. Legtöbb esetben ők a balesetek
áldozatai, gyalogosok, akik a szabályokat betartva, az átjárón kelnek át az
úton. Nemrég egy olyan baleset is
volt, amiben a hivatal elé leparkolt autókat rongált meg egy száguldó teherkocsi, három ezek közül a hivatal

alkalmazottaié volt, és emiatt úgymond még érintettebbek lettünk az
ügyben. Összefogunk tehát a családokkal, amelyeket valamilyen kár ért,
mert azt látjuk, hogy bár mindent
megtettünk, amit lehetett, nem vezetett
eredményre. Jártam a Szállításügyi
Minisztériumban, több ízben az Országos Útügyi Hatóságnál, és mindig
az volt a válasz, hogy átiratot kell küldeni. Megtettük, fotókat mellékeltünk.
Legutóbb júniusban írtunk, mert arról
értesültünk, hogy meglesz a végleges
átvétel, és felháborító, hogy miként
kerülhet erre sor, amikor hét hónapja
táblák jelzik azokat a csatornafedőket
(kilenc helyszínen!), amelyek vagy hiányoznak, vagy eltörtek, vagy mellettük az aszfalt ment tönkre. Jeleztük,
hogy balesetveszélyesek ezek a helyek, de eltelt az ősz, a tél, a tavasz, és
semmit sem tesznek, válaszra sem
méltatnak – nehezményezte az elöljáró.
A villanyrendőr csak ígéret maradt
A betonfal és a hiányzó csatornafedők mellett még számos rendellenesség van a marosszentgyörgyi főút
kapcsán, aminek a megoldását az útügyi hatóság évek óta halogatja.
Az egyik legsúlyosabb, hogy 19
olyan tűzcsap van, ami a járdarészben
volt, és amikor nekifogtak az utat felújítani, nem emelték a járda szintjére,
betömődött, nem működőképes, vagy
lebetonozták a tetejét, nem lehet hozzáférni tűzesetkor. A község évek óta
jelzi, hogy lépni kellene ez ügyben, de
hiába, akárcsak a kivitelező által lebetonozott, és azóta tönkrement, de
még garanciában lévő járdarészek
ügyében.
Annak ellenére, hogy a község kérésére az útügy megígérte, néhány
főbb átjárónál, mint például a községközpontban, a fürdő közelében, a polgármesteri hivatal és az óvoda előtt
magasabbra emelik az átjárót, vagy
gombnyomásos villanyrendőrt szerelnek fel, nem került rá sor. A község

Gézengúzok fesztiválja

A hét végén, július 6–8. között zajlik a nyárádszentlászlói
Pásztortűz panzióban a harmadik Gézengúzok fesztivál. A
programban számos játék, alkotóműhely, folklórszínház,
gyermekkoncert, szabadtéri csapatjáték, illetve felnőtteknek szóló előadás is helyet kap. A részletes program a
www.gezenguzok.ro honlapon tekinthető meg. A rendezvényre elkeltek a jegyek, július 27–29. között a Nyárádmenti Napok keretében azonban a környékbeli
gyermekeknek tartanak hasonló fesztivált. Ez utóbbi rendezvényre jegyek a Nyárádmente Kistérségi Társulás irodájában kaphatók (Nyárádszereda, Bocskai tér 45. szám,
a kultúrotthon emeletén). Érdeklődni a 0745-098-766-os telefonszámon, illetve a Nyárádmente Kistérségi Társulás
Facebook-oldalán lehet.

Fodor Imre terepfutó verseny

Július 8-án, vasárnap délelőtt 10 órától a marosvásárhelyi
Somostetőről induló terepfutó versenyt szervez az Outward
Bound Romania, partnerségben a Maros Megyei Sport- és
Ifjúsági Igazgatósággal. Választható távok: 5,2 km (családi), 12,5 km tereptáv (krossz), 22,3 km (félmaratoni
pálya). Feliratkozni a http://fitv.run/ oldalon, az Outward
Bound Romania hivatalos Facebook-oldalán létrehozott
eseményen vagy a rajt helyszínén lehet. A versenyre bárki
benevezhet akár egyénileg, akár családosan.

Halálos baleset Koronka mellett

Pénteken egy órával éjfél előtt Koronka mellett, a DN13
E60 jelzésű úton egy 26 éves gépkocsivezető elvesztette
uralmát járműve fölött, amely az ellentétes sávra csúszott,
majd letért az úttestről, és egy betonoszlopnak ütközve felborult. A balesetben az autó 20 éves utasa életét vesztette,
egy 22 éves utas súlyosan megsérült, a sofőr könnyebb
sérülést szenvedett.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

RENDEZVÉNYEK

Látható az Isten
– Wass Albert hitvilága

Látható az Isten – Wass Albert hitvilága címmel tart előadást ma 18 órakor a Bernády Házban Balázs Ildikó
Wass Albert-díjas és Wass Albert Örökség-díjas kutató,
Marosvásárhely szülötte.

Marosvécsen a szentegyházi
gyermekfilharmónia

Július 4-én, szerdán 19 órakor a Haáz Sándor vezette
szentegyházi gyermekfilharmónia koncertezik a marosvécsi Kemény-kastélyban. A belépés díjtalan.

Állatosdi a Talentumnál

Ezen a héten Vihar (Furtunei) utcai székházában kreatív napközis táborba várja a gyermekeket a marosvásárhelyi Talentum Alapítvány. Az óvodások és
kisiskolások délelőtt 9 órától 13 óráig a művészetek se-

annyit tehetett, hogy gondoskodott az
átjárók jobb kivilágításáról.
Igen veszélyes ugyanakkor, hogy
több útkereszteződésnél nincs rálátás
az útra, nagyon sokan jönnek például
Ernye irányából, és bekanyarodnak a
községközpontban balra, a tömbháznegyedek felé, de a város felől érkező
autókat nem látják a betonfaltól, emiatt számos koccanás történt. Bár kéthárom betonelem kiemelésével
megoldódna ez a gond, ezt sem tették
meg.
Sófalvi Szabolcs elmondta, igen zavaró, hogy nincs ahol megálljanak az
autók a főúton az egyes intézmények
– polgármesteri hivatal, óvoda, rendőrség, orvosi rendelők – előtt, amire
szintén megoldást kellett volna találni.
A betonfal hozadéka
a túlzott sebesség
– Fenntartjuk, hogy a fő problémája
a főútnak a betonfal, és ismételten
kérni fogjuk ennek eltávolítását. A balesetek száma is ezt igazolja, tavaly
ugyan kissé csökkent a számuk, de
idén áprilisban újabb gyalogos vesztette életét.
A betonfal miatt nőtt a sebesség,
ahogy a városból beérnek a gépkocsivezetők Szentgyörgyre, négysávos út,
középen betonfal fogadja őket, és azt
az érzést kelti, mintha autópályára
értek volna, így beletaposnak, de rövidesen jön az első kanyar és az első két
átjáró az óvoda és a hivatal előtt. Mire
felocsúdnak, már ott a gyalogátjáró és
a gyalogos. A betonfal önmagában jó
dolog, de lakott területen kívül, nem
pedig egy ilyen zsúfolt településen,
ahol 50 km/h sebességgel kell közlekedni – hangsúlyozta Sófalvi Szabolcs.
Felvetésünkre, hogy a közúti rendőrség nem kellene-e gyakrabban jelen
legyen ezen a szakaszon sebességmérés végett, a község vezetője kifejtette,
arra hivatkoznak, hogy nincs hová beálljanak. A halálos balesetet követően
radaroztak a helyszínen, viszont amint
két-három járművet leintenek, az
máris fennakadást okoz a szélső
sávon.
Kérdésünkre, hogy lát-e valós
esélyt arra, hogy per útján eltávolítható lesz a betonfal, a polgármester elismerte,
sajnos,
a
romániai
viszonyokat ismerve, egy civil per kéthárom évig is elhúzódhat, miközben
arra fognak hivatkozni, hogy az út terv
szerint készült el, betartva a szabványokat, és az emberi életeket követelő
balesetek nem kimondottan a betonfalnak tudhatók be, sem pedig a csatornafedőknek, hanem a gyalogosok
és a sofőrök figyelmetlenségének. Romániában a látványos tiltakozás a
„divat”, ennek talán nagyobb visszhangja és eredménye lehet, ezért helyeztek kilátásba újabb tiltakozó
akciókat.

gítségével ismerkedhetnek meg az állatvilággal. A programban drámajáték, színházasdi, muzsikálás, dobolás,
festés, rajzolás és szobrászkodás is szerepel. Érdeklődni a 0723-037-992-es telefonszámon lehet.

Nyáresti orgonahangversenyek

Július 5-én, csütörtökön kezdődik és augusztus 19-éig
tart a Nyáresti orgonahanversenyek koncertsorozat. A
nyitókoncertnek csütörtökön 19 órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagyterme ad otthont. Molnár Tünde
orgonaművész Rieger Ottó orgonáján Bach-, Franck-,
Liszt-, Benedek Kálmán-, Vierne-műveket játszik. Július
8-án, vasárnap szintén 19 órakor a marosvásárhelyi
Ady lakónegyedi Szent Imre ferences templomban kerül
sor orgonahangversenyre, Molnár Tünde Szeidl Ferenc
orgonáján Bach-, Franck-, Brahms-, Liszt-, Reger-műveket szólaltat meg. 12-én, csütörtökön 19 órakor a Vártemplomban tartanak orgonahangversenyt. Molnár
Tünde Klassmeyer Ernst orgonáján Bach-, Pachelbel-,
Liszt-, Csíky Boldizsár-műveket játszik.
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EB-alelnök: Románia létfontosságú
Európa energiabiztonsága szempontjából

Az Agerpres hírügynökség megállapította, hogy a nyilatRománia létfontosságú Európa energiabiztonsága
szempontjából, ezért gázexportálási felelőssége kozat abban a kontextusban hangzott el, hogy az EU több
meghaladja a nemzeti és a regionális kereteket – évvel ezelőtt kötelezettségszegési eljárást indított Románia
jelentette ki Maros Sefcovic, az Európai Bizottság ellen azért, mert akadályozza a gázexportot.
A biztos úgy vélte, Románia fontos szerepet játszhat a feenergiaunióért felelős alelnöke hétfőn Bukarestben.

Az EB alelnöke egy energetikai fórumon vett részt, előtte
megbeszélést folytatott Viorel Ştefan és Ana Birchall román
miniszterelnök-helyettesekkel.
Sefcovic a konferencián mondott beszédében felidézte,
hogy 60 évvel ezelőtt Románia volt az első ország Európában,
amely gázt exportált, amikor az Európai Unió számára még
nem volt prioritás az energiapolitika és az országok gázhálózatainak összekötése. Hangsúlyozta, az akkori és a mostani
helyzet között az a különbség, hogy Románia jelenleg a világ
legnagyobb gazdaságának része, felelőssége ezért meghaladja
a nemzeti és a regionális kereteket, és Románia fontos partner
Európa energiabiztonsága tekintetében.

kete-tengeri földgáz kitermelésének köszönhetően, és örömmel állapította meg, hogy Bukarest együttműködik
Brüsszellel a bolgár-román-magyar-osztrák (BRUA) gázfolyosó és egyéb interkonnektorok megépítése érdekében, amelyek konszolidálhatják az unió energiapiacát főként a
kelet-közép-európai térségben, amely hosszú ideje az orosz
gáztól függ.
A BRUA gázvezetékről Viorel Ştefan miniszterelnök-helyettes elmondta: Bukarest azt szeretné, ha a vezeték az eredeti tervben szereplő nyomvonalhoz minél közelebb haladna,
és megerősítette, Románia elkötelezett, hogy saját területén a
vállalt határidőre megépül a vezeték. (MTI)

Kötelezettségszegési eljárást indított Lengyelország ellen az Európai Bizottság a legfelsőbb bíróságra vonatkozó törvény miatt, amelynek
értelmében a héten kényszernyugdíjaznák a testület minden harmadik jelenlegi tagját – jelentették
be hétfőn Brüsszelben.

döntés, a bizottság azonban továbbra is kész a párbeszéd folytatására, hogy sikerüljön orvosolni a lengyel jogállamiságot
fenyegető rendszerszintű veszélyeket.
A sokak által aggályosnak tartott lengyel igazságügyi reform keretében 65 évre csökkentik a legfelsőbb bíróság mostani tagjaira vonatkozó nyugdíjkorhatárt, így a 72 bíró közül
27-nek kedden nyugdíjba kell vonulnia. A bírálók szerint ezzel
az utolsó független bíróság is megszűnhet rendesen működni
az országban.
Az Európai Bizottság a jogállamiság rendszerszintű megsértésének kockázata miatt tavaly decemberben megindította
Varsóval szemben az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti,
atomfegyverként is emlegetett, eddig példátlan eljárást.
A hetes cikk olyan, többlépcsős eljárást tesz lehetővé,
amely – az uniós alapértékek súlyos és módszeres megsértése
esetén – végső esetben akár az érintett állam szavazati jogának
a felfüggesztésével is járhat, ehhez azonban az összes többi
tagország egyhangú támogatására van szükség, amit szakértők
szinte kizártnak tartanak. Az utóbbi években sok bírálat érte
a lengyel kormányt, elsősorban amiért sokak szerint csorbítani
kívánja az igazságszolgáltatás függetlenségét. (MTI)

Kötelezettségszegési eljárás indult Lengyelország ellen

Aggályosnak tartott igazságügyi reform

Margarítisz Szkínász bizottsági szóvivő arról számolt be,
hogy úgynevezett hivatalos felszólító levelet küldtek Lengyelországnak, s ezzel megindult az eljárás az igazságszolgáltatás
függetlenségét aláásó jogszabály ügyében.
A lengyel hatóságoknak egy hónapjuk van válaszolni az ismertetett kifogásokra. Amennyiben nem érkezik válasz, vagy
pedig Lengyelország olyan észrevételeket tesz, amelyek nem
tekinthetők kielégítőnek, az Európai Bizottság úgy dönthet,
hogy a jogsértési eljárás következő lépéseként úgynevezett
indokolással ellátott véleményt küld Varsónak. Ezt követően
– ha szükséges – az Európai Bíróság elé vihetik az ügyet.
A brüsszeli testület emlékeztetett rá, hogy bár a kérdést már
az úgynevezett jogállamisági párbeszéd keretében is megvitatták, ez nem járt kielégítő eredménnyel. Mint írták, nincs
jele előrelépésnek a folyamatban, ezért született a sürgősségi

A holokauszt magyarországi gyermek áldozatait
felkutató program indul

A holokauszt magyarországi gyermek áldozatait felkutató programot indítanak a Saul fia című Oscardíjas film alkotói és a Magyar Zsidó Múzeum és
Levéltár – hangzott el az emlékprogramról tartott
sajtótájékoztatón hétfőn Budapesten.

Vági Zoltán történész elmondta: a Saul gyermekei program
célja felkutatni és bemutatni a sorsát, „arcot adni” annak a 100
ezer magyarországi zsidó gyermeknek, akiket a holokauszt
idején meggyilkoltak Magyarországon vagy Európa más országában.
Elmondta: az előzetes felmérések alapján 150 millió, nemzetközi központokban, levéltárakban őrzött dokumentumot
kell átnézniük a kutatóknak. A dokumentumok különböző terjedelműek: vannak köztük több ezer nevet felsoroló transzportlisták, különböző SS-dokumentumok, néhány soros
parancsok, amelyek például valakinek az áthelyezésére adnak
utasítást, de személyes visszaemlékezések is.
Kitért arra: a koncentrációs táborokba hurcolt, 12 éves vagy
annál fiatalabb gyermekeknek nem volt esélyük a túlélésre.
Az idősebb, 13 és 18 év közötti, munkára kiválogatott fiatalokat négyszáz különböző helyre szállították Észtországtól Elzász-Lotaringiág. Ennyi helyen kell tehát magyar áldozatok
után kutatni jelölt vagy jelöletlen sírokban.
Elmondta azt is: 2024-re, a holokauszt 80. évfordulójára
szeretnék a lehető legtöbb gyermek áldozatot azonosítani.
Toronyi Zsuzsanna, a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár

igazgatója arról beszélt, hogy az általa vezetett intézmény az
egyik legrégebbi európai zsidó múzeum, ráadásul az egyetlen,
amelyik 1938 után eredeti funkcióját megtartva működött.
A múzeum így már a háború idején gyűjtötte a holokauszt
dokumentumait, megtörtént például, hogy halálukra készülő
munkaszolgálatosok elküldték az intézménynek a nevüket,
hogy ne vesszen feledésbe.
Szólt arról is, hogy a múzeum munkatársai felkészültek az
idős túlélőkkel való beszélgetésekre, a munkát pszichológus
is segíti. Hozzátette: bíznak abban, hogy önkéntesek is csatlakoznak majd a programhoz.
Nemes Jeles László Oscar-díjas filmrendező, a program fővédnöke arról beszélt, hogy filmjének történelmi, társadalmi
küldetése van. A program ezt a küldetést jeleníti meg, és híd
lehet az absztrakció és a történelem között.
Rajna Gábor, a film producere elmondta: a Saul gyermekei
program ötlete két éve vetődött fel a film alkotóiban, akik azt
tapasztalták, hogy a film „szelepként” működik, előhíva
nézőiből saját történeteiket a holokausztról.
A program szervezői arra kérik a gyermek áldozatokról
tudó túlélőket, szemtanúkat, családtagokat, hogy jelentkezzenek a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár honlapjáról letölthető adatlap kitöltésével és elküldésével a saul@milev.hu
e-mail-címen vagy az 1075 Budapest, Síp utca 12. postacímen. A programról a +36 1-413-5547 telefonszámon is érdeklődhetnek. (MTI)

Merényletre készülő iráni házaspárt vettek őrizetbe

Robbantásos merényletre készülő, iráni származású
házaspárt vettek őrizetbe az elmúlt hétvégén Belgiumban, a gyanúsítottak autóba rejtett pokolgéppel terveztek lecsapni a Népi Mudzsahedek
elnevezésű iráni ellenzéki csoport tagjaira Franciaországban – jelentette be hétfőn a belga szövetségi
ügyészség.

A harmincas éveikben járó gyanúsítottak az iráni rendszer
legfőbb külső ellenzékének számító Népi Mudzsahedek találkozóján készültek rajtaütni a Párizshoz közeli Villepinte településen – jelentette a helyi sajtó.
A tájékoztatás szerint szombati őrizetbe vételük során a pár
autójában körülbelül fél kiló TATP (triaceton-triperoxid) robbanóanyagot és egy gyújtószerkezetet is találtak. A biztonsági

körökben a „Sátán anyjaként” is nevezett TATP alapvető háztartási anyagokból előállítható, ezt használták a 2016-os brüsszeli támadások során is.
A házaspár tagjait terrorista gyilkosság kísérlete, terrortámadás előkészítése miatt előzetes letartóztatásba helyezték.
A vádhatóság arról számolt be, hogy másokat is őrizetbe
vettek az üggyel kapcsolatban: egy feltételezett bűntársat
Franciaországban, illetve egy iráni diplomatát Németországban. Belgiumban öt helyszínen is házkutatást tartottak a hétvégén, de azt egyelőre nem közölték az illetékes szervek, hogy
milyen eredménnyel. Egyelőre semmi nem utal arra, hogy az
Antwerpentől nem messze élő, iráni származású belga házaspár Belgiumra is közvetlen fenyegetést jelentett volna – közölte a szövetségi ügyészség. (MTI)

Ország – világ
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Segély árvízkárosultaknak

Már a csütörtöki kormányülésen jóváhagyhatják az
árvíz sújtotta térségeknek szánt segélyt – közölte Viorica Dăncilă miniszterelnök. Hozzátette, egyeztetett
Corina Creţu és Maros Sefcovic uniós biztosokkal,
hogy igénybe vehessék az Európai Unió Szolidaritási
Alapját is, amíg azonban az a támogatás megérkezik,
saját forrásból utalnak ki gyorssegélyt a kárvallottaknak. (Agerpres)

Új igazgató lesz a hírszerzés élén

Jóváhagyta hétfőn a Külügyi Hírszerző Szolgálat
(SIE) tevékenységét ellenőrző parlamenti különbizottság Gabriel Vlase kinevezését a SIE igazgatói tisztségébe. Klaus Iohannis államfő javaslatát a testület
öt tagja támogatta szavazatával, a Mentsétek Meg
Romániát Szövetség képviselője ellene voksolt. A
szakbizottság véleményezését továbbítják a parlament összevont házbizottságának, a testület pedig
kijelöli a két ház együttes ülésének időpontját, amelyen szavaznak a kinevezésről. A SIE-bizottságot vezető Mihai Weber szerint erre még a rendkívüli
ülésszakon sor kerülhet. (Agerpres)

Ismét megugrott a ROBOR

Jelentősen, a pénteki 3,15 százalékról 3,24 százalékra ugrott hétfőn a háromhavi irányadó bankközi
kamatláb, a ROBOR 3M, amely 2013. október 14. óta
nem volt ilyen magas – derül ki a Román Nemzeti
Bank adataiból. A hathavi ROBOR eközben a pénteki
3,24 százalékról 3,29 százalékra emelkedett – utoljára április 8-án volt ilyen magas. A háromhavi
irányadó bankközi kamatláb értéke azért fontos,
mivel ennek alapján számolják ki a változó kamatozású hitelek törlesztőrészletét, miközben a hathavi
ROBOR-t a jelzáloghitelek törlesztőrészletének kiszámításakor alkalmazzák. (Mediafax)

Száguldozók, ittas vezetők

Negyvenhárom olyan sofőrt kaptak el a rendőrök a
múlt héten, akik 180 km/h-nál nagyobb sebességgel
közlekedtek. A száguldozókat megbírságolták és vezetői engedélyüket 90 napra bevonták. Az Országos
Rendőr-főkapitányság adatai szerint a múlt héten 10
sofőrt kaptak el ittasan. A gyorsasági rekord 219 km/h
volt, amelyet egy 42 éves bukaresti férfi döntött meg
múlt héten, a legnagyobb légalkohol-koncentráció
0,85 mg/l volt, tájékoztatott a rendőrség. (Agerpres)

Olcsóbb lesz a villanyáram

Július elsejétől lép érvénybe az Országos Energiaárszabályozó Hatóság (ANRE) által jóváhagyott lakossági árcsökkenés. Átlagban 3,53 százalékkal lesz
olcsóbb a villamos energia. A csökkenés egy évig,
tehát 2018. július elseje és 2019. június 30-a között
lesz érvényes, és a következő vállalatoknál lesz érezhető: E.ON Energie Románia Rt., Enel Energie Muntenia Rt., Electrica Furnizare Rt. és CEZ Vânzare Rt.
Az új árakat az ANRE szabályozó bizottsága 2018.
május 22-i ülésén fogadta el. (Mediafax)

Az a fránya Putyin

(Folytatás az 1. oldalról)
bizonyára „jól megérdemelt” szabadságukat töltik valamelyik egzotikus üdülőhelyen, az árvíz sújtotta területeken egyetlen képviselőt sem láttunk, hallottunk bár
egy együttérző mondat erejéig „megnyilatkozni”.
Egy politikust mégis foglalkoztatott a katasztrófa: a
jelenlegi kormánypárt európai parlamenti képviselőjét,
az Európai Parlament alelnökét, volt hadügyminisztert.
De ő sem segítséget ajánlott fel a szerencsétlen árvízkárosultaknak. Nem. Azon filozofált, ki a bűnös az országot sújtó katasztrófáért. Meg is találta a bűnbakot,
és a közösségi oldalán közzé is tette: Putyin az.
Ugyanis szerinte Oroszországnak szép időt „csinált”
a futball-világbajnokság idejére, a környező országokra
pedig pusztító viharokat küldött. „Vette észre valaki,
hogy két hete, mióta megkezdődött a világbajnokság,
Oroszország összes stadionját napfény ragyogja be, miközben a környező országokban – magunkra, a bolgárokra és a görögökre gondolok – folyamatosan zuhog
az eső és viharok tombolnak? Két hét. És újabb két
hétig, a bajnokság végéig, Oroszországban végig magas
lesz a légnyomás, a környező térségekben pedig alacsony” – írta Facebook-oldalán a volt hadügyminiszter.
Hogy mire nem képes az a fránya Putyin! Csak az a
kérdés, Görögország és Bulgária mióta Oroszország
szomszédai. És miért nincs árvíz az „igazi” szomszédainál, például Ukrajnában, Azerbajdzsánban, Kazahsztánban, Lettországban vagy Mongóliában, de még
Észak-Koreában sem? Talán pikkel ránk az orosz
elnök? Vajon mi az oka?
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Módosult az egészségbiztosítási
kártyák érvényességi ideje

Fennakadás a küldőpapírok,
beutalók kibocsátásában

Július elsejétől megváltozott
a küldőpapír formája, és a háziorvosi rendelők nem rendelkeznek elegendő formanyomtatvánnyal, amivel laboratóriumi vizsgálatra, szakorvoshoz
küldhetik, vagy kórházba
utalhatják a betegeket. Ezért
arra kérik a pácienseket, hogy
ezen a héten, akinek nem sürgős, ilyen kéréssel ne forduljon a családorvoshoz, mivel
csak halaszthatatlan esetekben tudják biztosítani a küldőpapírt. Az egészségbiztosítási kártyák érvényességi
idejének lejárta miatt viszont
nem kell aggódni, mivel a kormány módosította a vonatkozó
törvényt, meghosszabbítva a
kártyák érvényességét.

A küldőpapírral kapcsolatos hírt
megerősítette dr. Biro Rodica, a
Megyei Egészségbiztosítási Pénztár
igazgatója is, aki tájékoztatott, hogy
július elsejétől a családorvosok csak
az új nyomtatványt használhatják,
amiben a diagnózis kódszáma és a
biztosítotti minőség változott meg.
Július 9-ig minden családorvost el
tudnak látni a megfelelő mennyiségű formanyomtatvánnyal (küldőpapír, kórházi beutaló), addig a
legtöbb rendelőben csak a sürgősségi eseteket tudják kiszolgálni. A
nyomtatványok a bukaresti Országos Nyomdából érkeznek a következő napokban, és valószínűleg
jövő hétfőig jutnak el minden háziorvoshoz. Elmondta viszont, hogy
a július elseje előtt kiállított küldőpapírok, beutalók, amelyek esetenként 30, 60, 90 napig érvényesek,
továbbra is használhatók.
Biro Rodica hozzátette, hogy július 31-i ülésén a kormány módosította a 2006. évi 95-ös jogszabályt,
meghosszabbítva az egészségbiztosítási kártyák érvényességi idejét
ötről hét évre. Így a 2013-ban kibocsátott kártyák 2018 helyett 2020-

Fotó: Bodolai Gyöngyi

ig, a 2014-ben kiadott kártyák
2021-ig lesznek érvényben. A döntés nagy megtakarítást jelent, mivel
a kártyák kinyomtatása és célba juttatása jelentős költséggel járna. A
kártyák egyébként önmagukban
nem tartalmaznak a páciensre vonatkozó adatokat, a kódjuk azonban
a kulcsot jelenti az orvosnak, hogy
a központi informatikai rendszerben ellenőrizze, hogy biztosított-e a
páciens, s ha nem, milyen sürgősségi ellátásra van joga.
Jó hír, hogy szintén július elsejétől az egészségbiztosítási pénztár
nagyobb összeget térít meg a gyógyászati segédeszközök (hallókészülék,
oxigénpalack,
szemműtéthez szükséges műlencse stb.)
árából, mint korábban, de továbbra
sem a legmagasabb árat.
Módosult a térített és árkedvezményes gyógyszerek jegyzéke is.
Akik az országos programok keretében jogosultak valamilyen, általában nagyon drága gyógyszerre,
amelyet egy jóváhagyott kezelési
útmutató alapján írnak fel, amíg az
új gyógyszerek számára szükséges,
jelenleg még hiányzó orvosi szakmai protokollumok elkészülnek, a
szakorvos a használati útmutató
alapján felírhatja a gyógyszert –
döntött ebben a kérdésben is a kormány. (bodolai)

Áradások az országban és a megyében

Marosvécs ünnepe

Cseresznyevásár és községnapok

A hét végén zajlott Marosvécs hagyományos nyári ünnepe, a községnapokkal
egybevont cseresznyevásár,
amelyről a kedvezőtlen időjárás ellenére sem hiányoztak a szórakozni vágyók.
Ördög Ferenc polgármester
pénteken este a vécsi kultúrotthonban telt házas közönség előtt nyitotta meg a
háromnapos rendezvénysorozatot.

Nagy Székely Ildikó

Több mint kétszázan nézték
végig a helyi néptánc- és színjátszó
csoportok produkcióit, hallgatták
Bancsi Edina zongorajátékát és
Borboi Eszter énekeit. Az ünnep
első napját élő zenés bál zárta.
Szombaton sportversenyek zajlottak a futballpályán, az ebédről
gondoskodók üstjeiben közben
400 adag gulyás készült. A szombat esti koncertek is igen sikeresnek bizonyultak, és vasárnap
délelőtt a vásártéri színpadon fellépő helyi és környékbeli néptánccsoportoknak is bőven akadt
közönsége.
Amint az ilyenkor lenni szokott,
a vásár kínálatában a cseresznye
mellett sok más gyümölcs, zöldség, illetve különféle használati és
ajándéktárgyak, játékok, ruházati
cikkek is helyet kaptak. A piros
szemű, édes „főszereplőket”
nyolc-kilenc standnál találtuk meg.
Szászrégenből és a Bátoshoz tartozó Dedrádszéplakról hozták a
termést az árusok, akik egy kiló
cseresznyéért 6-7 lejt kértek.
– Idén nem tolonganak a vásárlók – állapította meg egy idősebb
nő, aki háztáji gazdaságában káposztát termel, azt cserélte el a bátosi cseresznyére, amelyből

Megrongált országutak és hidak

Az elmúlt napok esőzései nyomán több országutat és megyei utat, hidakat, pallókat
rongált meg, lakásokat öntött el a hirtelen jött áradás.

Szer Pálosy Piroska
Maros megyében a hét végén
Héjjasfalván és Szászkézden okozott kárt a hirtelen érkezett áradás.
Nagy Zsigmond alprefektus (képünkön) irányításával a katasztrófavédelmi felügyelőség parancsnokának és a belügyminisztérium kötelékébe tartozó intézmények alkalmazottainak, a vízügyi és útügyi
igazgatóság képviselőinek Héjjasfalván és Szászkézden kellett beavatkozniuk. Amint a két és fél
hónapja a betöltetlen kormánybiztosi állás feladatait is ellátó Nagy
Zsigmond helyettes kormánybiztos
megkeresésünkre elmondta, Maros
megyében szombaton délután tetőzött az a hirtelen jött áradás, amely
a Segesvártól délre fekvő Héjjasfalvát és Szászkézdet érintette. A
Szénégetők pataka délután öt óra
körül elárasztotta az E60-as országutat, és három órán át a forgalmat
rendőrök irányították, csak fél
sávon lehetett közlekedni, a közúti
forgalmat azonban nem zárták le.
Héjjasfalván 55 háztájiban okozott
kárt a víz, tizenkilenc házat öntött
el, két üzletet, 17 pincét, egy kilométernyi helyi közutat és öt átereszt
rongált meg az egy méternyi magas

víztömeg. Hét embert kellett kitelepíteni, a helyi polgármesteri hivatal
gondoskodott az elszállásolásukról
és ellátásukról. A marosvásárhelyi,
dicsőszentmártoni, segesvári katasztrófavédelmi felügyelőségek
munkatársai, valamint a környékbeli községek tűzoltó-alakulatainak
önkéntesei segédkeztek a bajba jutottakon. A vízügyi igazgatóság hétfőre megerősítette annak a községi
útnak a partszakaszát, ahol az beomlott, jelenleg is folynak a helyreállítási munkálatok.
Szászkézden este fél 11 óra körül
a Vár-dombról lezúduló víz okozott
kárt. Három kisebb hidat, egy
mezei utat rongált meg, és egy háztartásban pusztított. Amennyire
gyorsan jött, úgy el is haladt a víz.

Fotó: ISU

Hétfőn már a közegészségügyi
igazgatóság fertőtlenítette a kutak
vizét. Amint a kormánybiztos helyettese jelezte, a kárfelmérő bizottság, amelyet prefektusi rendelettel
fog kinevezni, a helyszínen méri
majd fel a károkat. Múlt héten is
voltak záporesők, de más településekről nem érkezett bejelentés, azt
ugyanis 24 órán belül kell közölni a
katasztrófavédelemmel és a prefektúrával.
Csíkkozmás és Kézdivásárhely
között beszakadt az út
Szombat óta szünetel a közúti
forgalom Csíkkozmás és Kézdivásárhely között a 11B jelzésű országúton – tájékoztatott Elekes Róbert,
az Országos Út- és Hídügyi Igazga-

Fotó: Nagy Tibor

azonban délig nem sok kelt el. A
cseresznyét kínálók egyébként
egyetértettek abban, hogy idén
elég jó a termés, az elmúlt hetekben lezúduló eső azonban nem tett
jót a gyümölcsnek. Aki akarta, olténiai, Dăbuleni-ből hozott dinnyét
– kilóját 1,5 lejért – és erdei áfonyát is vihetett haza – kilója 15 lej,
egy vedernyi 40-50 lej volt. Az
árból, persze, alkudni is lehetett,
délre már öt-tíz lejes „kedvezményre” is kaphatók voltak az
árusok.
Beresztelki málna is volt
Kora délután friss málna tűnt fel
a portékák kavalkádjában. A beresztelki Kovács Barna hozta el
Marosvécsre termését, tavaly indított vállalkozásáról lelkesen beszélt.
– Véleményem szerint ez a legnehezebben megtermelhető, legtöbb munkát igénylő gyümölcs,
ezért esett rá a választásom – magyarázta a korábban építkezésben

dolgozó fiatalember, aki a szülői
ház melletti területet ültette be
málnával. Lengyelországból rendeli a töveket, múlt évben 1500-zal
kezdte. Idén megkétszereződött,
jövőre pedig négyszeres lesz a termés – tette hozzá.
A Kovács család látja el málnával az összes régeni zöldség-gyümölcs boltot, jövőre pedig a
marosvásárhelyi piacra is szeretnének betörni. A rendeléseket egyébként Barna a Facebookon veszi fel,
hét közben a tövek rendezésével, a
termés szüretelésével foglalkozik,
piacokra csak hétvégente jár. A
marosvécsi vásáron 5 lejért lehetett
ízletes gyümölcséből egy doboznyit vásárolni.
Így bár a májusi kánikula és a
kitartó esőzés miatt idén a megszokottnál kevesebb cseresznyét kaphattak a marosvécsi vásárra
látogatók, a kínálatban bizonyára
mindenki talált kedvére való nyári
csemegét.

tóság brassói szóvivője. Kászonújfalu térségében a megduzzadt Kászon-pataka kimosta az úttest alól a
talajt, és hozzávetőleg 100 méteren
a felezővonalig beszakadt az útburkolat. Gyakorlatilag a 7 méter széles úttestből 60 cm maradt, így
valószínűleg jó pár hétig eltart, míg
helyreállítják, addig is a DN11 C
országút Kézdivásárhely–Bálványos–Bikszád útvonalát választhatják a járművezetők. Jelenleg
elkezdték a Kovászna és Hargita
megye határán lévő országútszakasz javítását. Mintegy száz személyt kellett kimenekíteni a
Kovászna megyei Dobolló községhez tartozó Bélmező településről,
mert az esőzések miatt rés keletkezett a Tatrang-folyó töltésén.
Több országutat és megyei utat
érintettek az elmúlt napok áradásai,

két vasútszakaszon pedig nem lehet
közlekedni. Brassó és Bodzaforduló
között, Bodola településnél sodorta
el a vasúti hidat az áradás – tájékoztatott az Országos Út- és Hídügyi
Igazgatóság szóvivője. A híd a Tatrang-folyón keresztül vezetett,
senki sem sérült meg. A vasúti járatot, melyet egy magáncég üzemeltet, leállították.
Az árvízriasztás többek között az
Olt, a Bodza, a Tatros és a Moldva
folyók vízgyűjtő medencéjére vonatkozott. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint az időjárásra és
árvízre vonatkozó figyelmeztetést
visszavonták, az érintett térségekben ugyanis javul a helyzet.
A hétvégén a belügyminisztérium
20.000 alkalmazottja dolgozott az
árvizek által okozott károk helyreállításán.

Fotó: Elekes Róbert
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16. Csűrszínházi Napok

Telt házas előadások

A viharos időjárás ellenére – amely
eleinte aggodalmat okozott a szervezőknek –, telt házas előadásokat tartottak a 16. Csűrszínházi Napokon. Ez
annak is tulajdonítható, hogy másfél
évtized alatt kialakult az a közönség,
amely az időjárástól vagy a műsortól
függetlenül három napot Mikházán a
színház közelségében tölt.

Erdélyi György

A Csűrszínháznak különös hangulata van.
Nemcsak Mikháza csodálatos környezete, az
épület különlegessége miatt, hanem azért is,
mert más kőszínházaktól eltérően, az itt előadott daraboknak a helyszín sajátos hangulatot kölcsönöz. A nézőknek ahhoz is hozzá
kell szokniuk, hogy néha traktorzúgás, kutyaugatás vagy az udvaron felállított büfében italozók hangja is „beleszól” az előadásba, és
néha egy eltévedt madár, netán denevér is betéved a nézőtérre. Az is igaz, hogy a színházi
kínálat is igyekszik megfelelni az elvárásoknak. A szervezők már hónapokkal a Napok
előtt tárgyalnak a társulatokkal, figyelembe
véve azt is, hogy ilyenkor már lezárták az
évadot, és megkezdődött a fesztiválok időszaka, ahova már év közben elígérkeznek a
különböző produkciókkal. Jó az is, hogy vannak visszajáró társulatok, s ennek is köszönhetően működik a rendezvény.
Néhány éve a színházi kínálat kiegészül
képzőművészeti tárlattal, amelynek a Csűrszínház udvarán levő iskola nagyterme ad
helyet. A Csűrszínházi Napok ennek a tárlatnak a megnyitásával kezdődnek. Az idén
is, miután Vajda György társszervező néhány szóban méltatta a helyszínt és a rendezvényt, Szélyes Ferenc színművész,
főszervező üdvözölte a vendégeket, és a rendezvény fontosságáról, szükségességéről
beszélt.
Tavaly a szovátai alkotócsoport művészei
hozták el munkáikat Mikházára. Az idén a
Nyárádszeredában, a Tordai Levente vállalkozó által működtetett és Berze Imre szobrászművész
által
irányított
Zereda
alkotótáborban készült kortárs művészeti alkotások kerültek a figyelem középpontjába.
Losonczi Béla, Ferencz S. Apor, Léstyán
Csaba, Berze Imre, Vorzsák Gyula, Máthé
Edit, Herman Levente, Kuti Botond, Tamás
Borbála, Horváth Levente, Bíró Gábor, Daradics Árpád, Căbuz Andrea és Annamária,
Kuti Dénes, illetve Bocskay Vince és Bíró
Mihály alkotásait Ungvári Zrínyi Kata
műkritikus méltatta, majd Berze Imre néhány
szóban a táborról beszélt, amelynek célja egy
rangos, nemzetközi hírnevű alkotóközösség
kialakítása a nyárádmenti kisvárosban. Meglepetés-kiállítás is volt. Ugyanis két éve a
mikházi rehabilitációs központban egy kézművesműhelyt működtetnek, ahol nagy türelemmel és odafigyeléssel készülnek
különböző alkotások. Ezekből is megmutattak néhányat a közönségnek. Az eladásukból
származó bevételt különböző anyagok, eszközök vásárlására fordítják, amelyekből
újabb munkák születnek. A műhelyről Bereczki Kinga foglalkozásvezető beszélt a kiállításmegnyitón.

Az idei Napokon először Marosán Csabának, a kolozsvári színház
legfiatalabb színészének Arany
János-előadását láthatták az érdeklődők a kultúrotthonban. A fiatal színész arra vállalkozott, hogy a
magyar irodalom nagyjait, leginkább költőket, sajátos módon népszerűsítse az iskolákban. Mivel
tavaly Arany János- és Szent Lászlóév volt, a nagy költőt és a szent királyt úgy kötötte össze (ismeretes,
hogy Arany János balladát is írt a lovagkirályról), hogy egy kisfilmet
készített a költő életéről, érintve
életútjának fontosabb helyszíneit,
majd verse kapcsán, ebben a filmben ellátogatott a Szent László személyéhez, legendájához kötődő
erdélyi településekre (Nagyvárad,
Székelyderzs stb). Marosán Csaba

előadásában nemcsak versek, hanem a költő
életéről szóló – különös hangsúllyal a Petőfihez kötődő barátságot is kidomborító – levelek, írások is elhangzanak, még az Aranyról
készült Petőfi-rajzról is szó esett. A színművész feltett szándéka, hogy minél több iskolába eljusson, és a számítógépen,
mobiltelefonon felnőtt nemzedékhez hozza
közel Arany Jánost, ezért olyan érdekességek
is elhangzottak például, hogy Arany János
volt az a költőnk, aki mindeddig a legtöbb
szót használt műveiben (több mint 59.000et), s e nemes rangsorban olyanokat előzött
meg, mint Pefőfi Sándor, Vörösmarty Mihály, József Attila vagy Ady Endre. Marosán
Csaba eddig 73 líceumba jutott el (köztük
egy sem Maros megyei), bizonyára emlékezetes magyarórákat tartva, hiszen az előadás
Mikházán is „székhez ragasztott” kortól,
nemtől függetlenül mintegy 80 nézőt, akik
zsúfolásig megtöltötték a kultúrházat.
A pénteki nap fénypontja a budapesti
Nemzeti Színház által elhozott Szergej MedSzínházban is láthatta a közönség, Mikházán
vegyev-mű, a Fodrásznő volt. Annak ellea szó szoros értelmében egy tűt sem lehetett
nére, hogy a darabot korábban a Spectrum
leejteni a nézőtéren. Nemcsak a Nemzeti hírneve – hiszen a budapesti színház másodszor
jön Mikházára – vonzotta a közönséget,
hanem az a tény is, hogy az előadást és főszereplőjét, Szűcs Nellit díjazták. (A X.
POSZT legjobb előadása volt, Szűcs Nelli
címszereplő a legjobb női alakításért járó
díjat nyerte el.) S ehhez nagyban hozzájárult
Trill Zsolt, Tóth László és Kristán Attila kiváló játéka is. A kevés díszlettel és kellékkel
előadott egykori szovjet érabeli szerelmi történet tragikomikus korképet ábrázolt. A
nézők fergeteges, totális színházi előadást láthattak, a mozgás, a fényhatások, a háttérfal
különböző „átalakulása” és nem utolsósorban
a nagyszerű játék szűnni nem tűnő vastapsot
eredményezett.
Szombaton délután újra a líráé volt a pódium. A Szugyiczky István szerkesztő-rendező által válogatott versek, levelek, cikkek
egy tragikus kort megélt költő, Dsida Jenő világába vezettek be. A Nyílt sebe vagyok a szíven szúrt világnak, a Kolozsvári Állami
Magyar Színház és a Szatmárnémeti Harag
György Társulat művészeinek közös előFotó: Erdélyi György
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adása, 2012 óta járja a világot. Nem véletlenül, hiszen ez a megható, őszinte és gondolkodásra ösztönző verses-zenés összeállítás
megrázó képet mutat be arról a korról, amikor az erdélyi magyarságot kisebbségi létbe
sodorta a történelem. A verssorok önvizsgálatra is ösztönöznek, hiszen a költő gondolatai a ma emberének is intő jelek. S ahogy
ezek megszólalnak Bogdán Zsolt kétszeres
Uniter-díjas, érdemes művész, Kovács Éva
Poór Lili-díjas művész, valamint Csutak
Réka színművész előadásában – az igen találó zenei aláfestéssel –, az felejthetetlen
színházi élményt jelent.
Szombaton este a már nyugdíjas – de remélhetőleg nem végleg visszavonuló – Parászka Miklós rendező, színházigazgató által
színre vitt Tamási Áron-színmű, a Csalóka
szivárvány volt műsoron, amelyet szintén
visszajáró társulat, a Csíki Játékszín művészei adtak elő. Igen találóan, hiszen Tamási
világát a szülőföldjéhez nemcsak fizikai távolságban, hanem lélekben is közelebb álló,
székely közegben alkotó színtársulat tolmácsolhatja leginkább a mikházi környezetben.

A felvonultatott élethelyzetek, a bemutatott
társadalmi kérdések, a történelemi változások
kényszerítette emberi sorsok ma is hasonlóan
érintenek bennünket, és ezért tudjuk átélni itt
Erdélyben igencsak életszagúan mindazt,
amit „a mi írónk” papírra vetett valamikor a
múlt század derekán (1942).
Ugyancsak a szokásokhoz híven, vasárnap
délelőtt a gyerekeknek kedveskednek a Csűrszínházi Napok szervezői (a mikházi Csűrszínházi Egyesület számos intézménnyel és
civil szervezettel együtt) egy nekik szánt előadassal. Az idén programszerűen a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház
Zalán Tibor Fogadó a Kíváncsi Hörcsöghöz
című előadását hozták volna el, azonban a
színtársulat néhány tagját fesztiválra hívták,
ezért az Ariel előadása helyett Póra Zoli és a
Stone Hill együttes (Póra Zoltán – dalszerző,
gitár és ének, Szász Hunor – basszusgitár,
Fülöp Csongor – zongora) lépett fel gyerekműsorral. A humoros előadásban tolmácsolt
igen fülbemászó dalokra a délelőtt összegyűlt
gyerekek szüleikkel együtt igen jól szórakoztak, a nap is több órára kisütött, így a viharos
kezdet ellenére jó hangulatban zárultak a 16.
Csűrszínházi Napok.
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Fájó pont a temető

Csatornahálózat létezik,
gondok a rácsatlakozással vannak

Szerkeszti: Mózes Edith

Bíró Csabával, Sóvárad polgármesterével arról is beszélgettünk, hogy a településen a
csatornázás több mint öt éve
befejeződött. 2013 óta működik. Azonban gondjaik voltak, mert az emberek nem
igazán akarnak a hálózatra
csatlakozni.

A községvezető elmondta, hogy
a csatornahálózatot az önkormányzat működteti. Ahhoz, hogy beindulhasson, az önkormányzat kért
engedélyt, mivel nem tudták és
nem is akarták külső vállalkozónak
kiadni.
Addig nagyon kevesen voltak
rácsatlakozva. Ezért talajszennyezési díjat vezettek be, amit speciális illeték formájában szednek be az
emberektől. Ez személyenként 65
lej egy évre, két személyre vagy
azon felül 130 lejt kell fizetni.
„Sokan azzal jönnek, hogy miért
fizessenek egy olyan szolgáltatásért, amit nem használnak. Az emberek nem akarják megérteni, hogy
kötelező módon rá kell csatlakozzanak a rendszerre. Mindenkinek
megadtuk ezt a lehetőséget. Amikor készítettük, a sóváradi önkormányzat felvállalta, a vállalkozónak megfizeti, hogy beépítsen
egy ipszilont, és kivezesse
a sánc széléig, hogy az utakat ne
kelljen feltörni ahhoz, hogy valaki
rácsatlakozzon a csatornára. Ezért
volt a 165 lejes illeték megszabva,

utána pedig a fejenkénti 65 lej
évente” – magyarázta a község első
embere.
Mint mondta, nemrég volt környezetvédelmi ellenőrzés a településen: az ellenőrök azt mondták,
hogy aki nem hajlandó fizetni, azt
jelentsék, mert „mindenki számára
kötelező rácsatlakozni a rendszerre, hiszen nem azért valósult
meg az egymillió eurós beruházás,
hogy a szennyvizet a sáncba engedjék vagy kivezessék az udvarra,
és szennyezzék a környezetet, rontsák a levegőt. Ráadásul a víz beszivárog a kutakba és szennyezi a
kútvizet is”.
– Hogyan tudják kötelezni az
embereket?

– Úgy, hogy a panaszokat átküldjük a környezetvédelmi hivatalnak, a hivatal emberei kijönnek,
határidőt szabnak ki a rácsatlakozásra, utána pedig jönnek a büntetések. Én is most fizettem ezer lej
büntetést, mert nem jelentettem le
– nem működött a rendszer, nem
tudtuk feltölteni –, hogy mennyi
szemetet hordtak el Sóváradról, és
abból mennyi az újrahasznosítható
hulladék. Nemcsak minket, hanem
minden önkormányzatot megbüntettek. A szaktárca is követeli a
rendszerre való rácsatlakozást. Van
ülepítőállomásunk, elég jók a paramétereink, ivóvízhálózatot akarunk bővíteni, összekötni az
Állomás utcát a Tót utcával, mert
a vezetékben megáll a víz, és megváltozik az íze. Régi tervünk volt,
hogy azokat a részeket, ahol a víznek nincs körforgása, iktassuk ki.
Ilyen az Állomás és a Tót utca közötti rész is. Ólikaton az utca végéig ki van vezetve az ivóvíz, több
mint 400 méter vezetéket fektettünk le. Ott a csatornázással van
gond, mivel az nem volt tervezve
az utcák végéig, mert nem volt
sem ivóvíz, sem csatornahálózat.
Mióta külföldre kezdtek járni dolgozni, a cigányok is kezdtek fürdőszobát építeni, és használják is,
igénylik a víz- és csatornahálózatot. Ezt a részt önerőből fogjuk
megvalósítani.

Leaszfaltozzák a mellékutcákat

Ugyancsak régebbi pályázat
a mellékutcák leaszfaltozása.
Ezt már két alkalommal is benyújtották európai uniós alapokra, de mivel kis településről van szó, kevés pontot értek el.

Újabb lehetőség a helyi fejlesztési kormányprogram keretében
nyílt, erre már a szerződést is aláírták februárban, 5.452.980 lej értékben. Megvannak az engedélyek
rá, most várják, hogy feltölthessék
a számítógépes árverési rendszerbe, és lezajlódjon a licit. A községvezető reméli, hogy az idén
szeptemberig lesz eredményhirdetés.
Megtudtuk, hogy majdnem
mindegyik mellékutcát leaszfaltozzák, kivéve a kis sikátorokat, beugró utcákat, amelyek annyira
keskenyek, hogy nem tudnak bemenni a munkagépek. Összesen 12
utcáról van szó.
Bíró Csaba szerint közfelháborodást keltett, hogy nem aszfaltoznak le minden utcát. De, mint
mondta, vannak bizonyos dőlési
szögek, amin felül nem engednek

aszfaltozni, pl. ha 16%-nál nagyobb az emelkedő, csak egy darabig engedélyezik az aszfaltozást. A
Temető útnál is az a gond, hogy a
két oldal partvédelmei az egész pályázati összeget elvinnék.
A fahíd járhatatlan
„Nem kerül sor a Templom, a
Király, és a Túl a Vízen utcára,
mivel az a DJ135-ös megyei út
folytatása, de itt is készülnek a tanulmányok, a megyei tanács fog
pályázni rá. Összekötjük Hargita
megyével Maros megyét, s itt átmegy az aszfaltút Siklódra. Ez egy
2,4 kilométeres szakasz, ezen van

a középső fahídunk, amit nem javíthatunk meg, mert a megyei tanácshoz tartozik, az ő hatásköre.
Ezt nem értik meg sokan. A sáncok
és a járdák karbantartása a helyi
önkormányzat feladata, a többi a
megyéé.
Az aszfaltozást általában a vasúti átjárókig tervezték, mivel óriási
bürokráciával jár, hogy a vasút engedélyezze az ő felségterületén az
aszfaltozást. „Ezért nem is mentünk azon túl, sőt a hidakat sem közelítettük meg, mert ugyanúgy van
a vízüggyel is: olyan hozamokat
adnak meg, a hidak magasabbak
kellene legyenek, mint a házak,
nehogy elvigye az árvíz. Szerencsére a patakhidak mind megyei
vagy országúton vannak, és azon
a részen, amit aszfaltozunk, nincsenek hídjaink. Így több mint három
kilométert tudunk leaszfaltozni Sóváradon, sáncokkal, kapubejáratokkal – mondta Bíró Csaba.
Elmondta még, hogy az idén a
nagy esőzések miatt a Suvadozás
hegyoldal megcsúszott, a fahíd járhatatlan mind a kiskocsik, mind a
teherautók számára, a megyei tanács, illetve az útügy le is záratta,
ezért készítettek egy elkerülő utat a
Katona hídtól Túl a Vízen felé,
ahol 50 család lakik.

Fotó: Nagy Tibor

A település nagy problémája a temető.
– Egyházi tulajdonban van, a református egyház tulajdona volt
mindig. A karbantartását közfeladatként kezeljük, és a szociális
munkásokkal oldjuk meg.
Az utóbbi időben, nem elég,
hogy lehetetlenné teszik a mezőgazdaságot, már a temetőben is rongálnak a vadállatok. Szoktuk is
mondani, mindjárt háziállattá válik a
medve a vidékünkön, annyira ide
szokott. Egyre több a panasz, hogy a
rendbe tett sírokat az állatok lelegelik.
És kiderült, hogy ez a vadak „mun-

kája”. Ráadásul egyre több síremléket döntenek le. Ezért a presbitérium
úgy döntött, hogy bekerítjük a temetőt. Erre a tanács a költségvetésből
pénzt különített el. Ebből szeretnénk
megvásárolni az anyagot, és közmunkával, a hívek hozzájárulásával, a
munkát az ősz folyamán elvégezni.
Mindenkinek szívügye, fájó pont,
mert végül is mind oda kerülünk, és
az őseink is itt vannak eltemetve.
Két-háromszáz éves sírkövek is találhatók ebben a temetőben, és egyre
több le van döntve – mondta Tóth
Árpád alpolgármester, aki egyben a
református egyház gondnoka is.

Falufejlesztésre több pályázatot
nyújtott be az elmúlt években a sóváradi önkormányzat, többek között
a hátrányos helyzetű településekre
is. Ezt 2017-ben adták le, miután
felmérték a település helyzetét.
Bíró Csaba polgármester elmondta, hogy ez a pályázat nem
romáknak szól, hanem azokra a településekre vonatkozik, amelyek el
vannak öregedve, ahol nincs munkahely. „Közel hétmillió euróra pályáztunk, ebből 25 vállalkozást
kellett volna elindítsunk, több mint
200 embernek munkahelyet kellett
volna biztosítani úgy, hogy előbb
kiképezték volna azon a területen,
amelyben érdekelt. Megegyeztünk
a volt Ileforral, a szovátai bútorgyárral, a Danubius szállodalánccal
(szakácsot, pincért, cukrászt kerestek, asztalosokat az asztalosműhelybe), lett volna felkészítő
mezőgazdasági termelésbe. Ezt a
pályázatunkat megfelelőnek nyilvánították, de sajnos nem finanszírozzák”.

Indoklással nem szolgáltak az illetékesek, a projektet elfogadták, és
sok más hasonló pályázattal tartalékba helyezték. A polgármester
szerint ha lesznek alapok rá, valószínűleg megkapják a finanszírozást.
Felújítják a kultúrotthont
Egy ugyancsak régebb elindított
folyamat a kultúrotthon felújítása.
Ez a pályázat is sikeres, 2017 szeptemberében aláírták a szerződést,
meghirdették a kivitelezési tervet,
ami el is készült, megvannak az engedélyek. „Megvolt már a licit, hat
vállalkozó jelentkezett építésre,
kettő maradt véglegesen, ezeknek
volt érvényes a leadott anyaga.
Amelyik alulmaradt az elbírálás
során, megóvta, május 15. óta tart a
folyamat. Ennek az összértéke
675.208 euró, ebből uniós alapokból támogatott érték 499.400 euró,
saját részünk pedig 176.808 euró. A
munkálatok kivitelezési időtartama
egy év, miután aláírtuk a szerződést
a kivitelezővel.

Nyertes a pályázat,
de nem finanszírozzák
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VI. SZMÖ Biker Festival

Rock az esőben

Az egykori megboldogult, Camel
Trophy címet viselő, országokon keresztül dagonyázó terepraliverseny
szervezői is elégedetten csettintettek
volna, ha meglátják azokat az állapotokat, amelyeket a hétvégi időjárás
okozott helyenként. Az elárasztott
gazdaságok, sártorlaszok, úttest fölött átcsapó folyók és patakok között,
az ország szívében, szinte ugyanolyan
mostoha körülmények között, de
négy napig ezúttal is önfeledten szórakozott többezernyi ember: a szentegyházi termálstrandon június 28-a
és július elseje között szervezett Székelyföldi Jótékonysági Motorostalálkozó és Rockfesztivál, azaz új nevén
SZMÖ Biker Festival immár letette
képzeletbeli névjegyét a tágabb környék virtuális asztalára.

tila RC mindent megtett azért, hogy a tiszteletüket tevő érkezők (akik sokszor több száz
kilométert motoroztak a szörnyű időben,
hogy Szentegyházán lehessenek) a körülmények ellenére is jól érezzék magukat: két
színpadon tizenegy együttes koncertjein bulizhattak hajnalig, a nagyszínpadi produkciók
után hagyományosan a kisszínpadon kezdődtek a legfergetegesebb partik, a középső kapuval szemközt diszkósátor várta a popzene
híveit, az éhezők és szomjazók gazdag kínálat és számos árus portékája közül válogathattak, a beragadó autókat terepjárókkal

Kaáli Nagy Botond

A négy napig tartó parti nemcsak országos,
hanem nemzetközi szinten is ismertté és közkedveltté vált, a hét végén számos jel utalt
erre. Egyrészt ennyire rossz időjárási körülményeket eleddig soha nem fogtak ki a szervezők, holott a helyszín és az időpont már
nemegyszer megtréfálta őket: az első kiadásnál sebtiben kellett kikotortatni a medret,
hogy a strand közepén folyó és annak különleges természeti szépséget adó patak el ne
vigye a kocsmát és a színpadot, az elmúlt hat
esztendőben pedig soha nem úsztuk meg eső
nélkül. De ilyen, az ázsiai monszunt idéző
időjárással mindeddig nem találkoztunk. A
szinte folyamatosan zuhogó eső esténként hatalmas viharokká változott, az alázúduló
patak vízszintje jó méterrel megnőtt, a szél
veszettül cibálta a sátrakat, és a kemping, a
strandhoz vezető földút, a színpad előtti küzdőtér mind-mind hatalmas, helyenként lábszárközépig érő sártengerré változott.
De – és talán ez utal leginkább a fesztivál
népszerűségére és a fesztivállakók nagyszerű
természetére – mindez nem akadályozta meg
az érdeklődőket abban, hogy idén is tömegesen jöjjenek Szentegyházára. Csütörtök délután már jelentősen megnövekedett a
kemping és a sörsátrak, kocsmák, vendéglők
látogatóinak lélekszáma, pénteken tömegesen
érkeztek a résztvevők, a délután fél hatkor a
találkozó helyszínének bejáratához Székelyudvarhelyről és Csíkszeredából megérkező
motorosfelvonulás hosszú sorban tűnt el a
horizonton és a zuhogó esőben. És mindez: a
beázó sátrak, a dagonyába beleragadó autók,
motorok és lakókocsik, a tíz fok körüli éjszakai hőmérséklet az érkezés után pár órával
már senkit sem zavart. – Ez van, rinyálással
úgysem oldunk meg semmit! – öltötték magukra ismét jól ismert attitűdjüket a motorosok és rockerek, és az ádáz körülmények
ellenében belevetették magukat az éjszakába,
a szórakozásba, a mulatozásba, buliztak hajnalig, táncoltak az esőben, röhögtek a mellkasig sáros ruhákon, és úgy általában
magasról le sem pottyantották a vihart, a hideget, a sarat.
A bulit szervező öt motorosklub – a marosvásárhelyi Auld Cut MC, a kézdivásárhelyi
Flagellum Dei MC, a székelyudvarhelyi Independent Eagles MC, a kászoni KMB Motors MC, a csíkszeredai Rebel Wolves MC –,
valamint a támogató szászrégeni Sons of At-

Fotó: Fazakas Levente

tartó, hatalmas kisszínpadi bulit eredményeztek. A zuhogó esőben.
A nagyszínpadi produkciókra is igen sok
ember volt kíváncsi, és noha pontos adatokat
még nem tudunk, valamint az is biztos, hogy
a tavalyi kiadás lélekszámától (nyilvánvaló

húzták ki a sárból, szombaton kora délután
pedig a The Crazy Plumbers rockabilly-formáció kocsmateraszra költöztetett utcazenekoncertje csempészte a bugit a résztvevők
lábába, de annyira, hogy ismét a zuhogó esőben ropta a táncot a tömeg.
Rajtuk kívül idén a nagyszínpadon csütörtök este az objektív körülmények miatt távol
maradó Illusion of Controlt helyettesítő Metalon, az Akela és a Zanzibar, pénteken a
Terra Siculorum, a Kalapács Józseffel és
Rudán Joe-val fellépő Akusztika, valamint a
Hooligans, szombaton pedig az Attila Fiai
Társulat, a Road, valamint az AB/CD szórakoztatta a nagyérdeműt, a kisszínpadon
ugyancsak a Metalon, a Full Screen, valamint
a Crisis Band lépett fel. A Metalon saját dalai,
valamint az utóbbi két együttes péntek, illetve szombat este játszott feldolgozásai – a
rock és blues határmezsgyéjén mozgó, legendás dalokat hoztak – ez évben is reggel ötig

Fotó: Pető Arnold

okok miatt) jócskán elmaradt az idei látogatottság, ez évben is több ezer ember látogatott
ki a szentegyházi bulira, amely az eltelt esztendők alatt a legnagyobb hazai motorostalálkozóvá vált. De a parti jótékonysági jellege
megmaradt, az idén egy hétéves, nyitott száj-

Fotó: Fazakas Levente

Fotó: Fazakas Levente

Fotó: Kaáli Nagy Botond
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padlással élő kisgyereken segítenek a szervezők. Igen szép – és a motorosokra jellemző
– gesztus, hogy a tombola fődíját is erre a
célra ajánlották föl: a Suzuki GSX-R 600as motorkerékpárt a magyarországi, mindszenti Steel Riders Motoros Egyesület
egyik tagja nyerte meg, aki a színpadon,
mindenki meglepetésére, majd vastapsa közepette elmondta, hogy a nyereményt nem
veszi át, hanem visszaadja a szervezőknek,
azzal a kikötéssel, hogy eladják és az összeget az adományhoz csatolják. A motort hétfőn
sikerült eladni, a befolyt összeg természetesen a rászoruló kisgyereket és családját segíti
majd.
A SZMÖ Biker Festivalra kilátogatóknak
valószínűleg mindegyik évről, kiadásról
eszébe jut valami. Az ideiről szinte biztosan
a cudar időjárás és az azzal homlokegyenest
ellentétes buli, szórakozás, jó zene és kikapcsolódni vágyás, az a bizonyos képzeletbeli
középső ujj, amellyel beintettek az esőnek,
sárnak, hidegnek: az emberi természet pozitív
oldala.

Fotó: Fazakas Levente
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Nyolc között a házigazda, búcsúztak a spanyolok

meg helyzetekben is, idővel pedig a
lendülete is elfogyott. A 60. perctől
eseménytelenül teltek a percek, a
mezőnyjátékosok a félpálya és az
orosz tizenhatos között helyezkedtek, így besűrűsödött a középpálya.
A körülményes spanyolok ritkán
tudtak áttörni, az oroszoknak pedig
ez eleve nem állt szándékukban. A
87. percben Iniesta 17 méterről leaA házigazda orosz válogatott bedott lövését vetődve védte Akinfejutott a legjobb nyolc közé a labdajev, az orosz kapust amúgy nem
rúgó-világbajnokságon, miután az
dolgoztatták meg a spanyolok, így percben lépett pályára –, amire a
első vasárnapi nyolcaddöntőben
vb-k történetében először van lehejöhetett a vb első hosszabbítása.
büntetőpárbajban jobbnak bizoA túlórát magasabb fordulatszá- tőség a hosszabbításban. A ráadás
nyult Spanyolországnál Moszkvámon kezdték a spanyolok, de az második részében a negyedik spaban. Az oroszok szombaton
orosz kapusnak így sem akadt nyol csere, Rodrigo hozott színt és
Szocsiban Horvátországgal játsza- Győzelemittasan nekiiramodó oroszok, háttérben a csalódott spanyolokkal
dolga. Az egyre fáradtabb oroszok- lendületet a játékba – helyzetét
nak a negyeddöntőben.
tyin orosz elnök viszont nem volt is visszazárt a saját térfelükre. A nál viszont indokolt volt a negyedik Akinfejev védte –, de már későn, a
A VIP-páholyban VI. Fülöp spa- ott a stadionban.
szerencsés góllal vezetést szerző csere – Alekszandr Erohin a 97. döntés a büntetőpárbajra maradt.
nyol király foglalt helyet, többek
A házigazdák csapata túlbiztosí- spanyolok a folytatásban kedvükre
között Gianni Infantino, a Nemzet- tott felállásban kezdett, az öt védő adogathattak – sokszor a saját térBüntetőpárbaj
közi Labdarúgó-szövetség (FIFA) előtt a középpályán három szűrő he- felükön – és lassították az iramot,
* Iniesta magabiztosan lőtt a kapu jobb oldalába, Akinfejev a
elnöke társaságában, Vlagyimir Pu- lyezkedett, és két zavaró támadójuk mert az oroszok hátrányban sem másik oldalra vetődött (0-1)
* Szmolov nagy erővel lőtt a kapu jobb oldalába, De Gea beleért
változtattak a taktikájukon. A szüJegyzőkönyv
nethez közeledve az egyik orosz a lövésbe, de hárítani nem tudott (1-1)
* Piqué a jobb alsóba vágta a labdát, Akinfejev ezúttal is a másik
Labdarúgó-világbajnokság, nyolcaddöntő: Oroszország – Spa- kontrát sikerült lövéssel zárniuk a
irányba
indult el (1-2)
nyolország 1-1 (1-1, 0-0, 0-0), tizenegyesekkel: 4-3
hazaiaknak, amitől megjött a ked* Ignasevics a kapu bal oldalába emelt, De Gea ezúttal nem taMoszkva, Luzsnyiki Stadion, 78.011 néző, vezette: Björn Kui- vük, és kicsit bátrabb támadójátékot
pers (holland).
vállaltak fel. Az egyenlítő góljukat lálta el az irányt (2-2)
* Koke rosszul helyezett, félmagas lövését védte Akinfejev (2-2)
Gólszerzők: Dzjuba (41 – büntetőből), illetve Ignasevics (12 – viszont veszélyes helyzet nélkül,
* Golovin nagy erővel lőtt középre, az elvetődő De Gea helyére
büntetőből szerezték. Ezt követően
öngól).
(3-2)
a spanyolok próbáltak ismét kapura
Sárga lap: Kutepov (54.), Zobnyin (71.), illetve Piqué (40.).
* Sergio Ramos becsapta Akinfejevet, a kapu jobb oldalába lőtt
Oroszország: Akinfejev – Fernandes, Ignasevics, Kutepov, Kudr- is veszélyes játékot bemutatni, de (3-3)
jasov, Zsirkov (46. Granat) – Szamedov (61. Cserisev), Zobnyin, ehhez nem tudták a tempójukat
* Cserisev is a kapus helyét választotta, ami ezúttal is üresen maeléggé felpörgetni.
Kuzjajev (97. Erohin) – Golovin, Dzjuba (65. Szmolov).
radt (4-3)
A spanyol csapat úgy jött ki a
Spanyolország: De Gea – Nacho (70. Carvajal), Piqué, Sergio
* Iago Aspas nagy lendülettel futott neki, ám nem túl helyezett
félidőre, hogy visszaveszi
második
Ramos, Jordi Alba – Busquets, Koke – Asensio (104. Rodrigo), Isco,
lövésébe az elvetődő Akinfejev lábbal belekapott, és hárított (4-3)
a
vezetést,
és
eldönti
a
továbbjutást,
David Silva (67. Iniesta) – Diego Costa (80. Aspas).
Az ötödik orosz rúgójátékosra már nem volt szükség
de mezőnyfölénye nem mutatkozott

A labdarúgó-vb nyolcaddöntős mérkőzéseinek
televíziós közvetítési rendje

Július 3., kedd:
* 17.00 óra, TVR 1, TVR HD, M4 Sport: Svédország – Svájc
* 21.00 óra, TVR 1, TVR HD, M4 Sport: Kolumbia – Anglia

Büntetőkkel jutottak negyeddöntőbe
a horvátok

Horvátország 1-1-es rendes játékidő és
hosszabbítás után 11-esekkel 3-2-re legyőzte Dániát Nyizsnyij Novgorodban,
így bejutott a legjobb nyolc közé az
oroszországi labdarúgó-világbajnokságon. A horvátok a nap során korábban a
spanyolokat ugyancsak büntetőpárbajban
legyűrő oroszokkal játszanak szombaton
Szocsiban az elődöntőbe kerülésért.
Gyors gólváltással indult a mérkőzés,
előbb a horvát, majd a dán kapu előtt alakult ki kavarodás, és abból találatot eredményező helyzet, így még négy perc sem
telt el, amikor már 1-1 volt az állás.
Azután lassacskán kialakult az első félidőt alapjában meghatározó játékkép: a
horvátok futballoztak fölényben, többet
támadtak és lőttek kapura, a szívósan védekező dánok pedig egy-egy ellenakcióval igyekeztek veszélyt teremteni.
A szünet után is hasonló volt a felállás,
de a nagyon fegyelmezetten játszó dánok
ekkor már többször indultak meg előre,

miközben a horvátoknak nem nagyon
volt elképzelésük arról, hogyan kerüljenek a dán védők mögé, és távolról is csak
elvétve tudtak kapura lőni. Viszonylag
eseménytelen játékkal telt el a második
félidő, így hosszabbítás következett.
Ebben a dánok kezdtek aktívabban,
miközben továbbra is hatékonyan szűrték
meg az ellenfél támadásait. A horvátok –
ahogy a második félidő nagy részében –
a ráadásban sem játszottak lendületesen,
ha eljutottak a dán kapuig, a védők mindig létszámfölényben voltak. Mindkét
szövetségi kapitány élt az új szabály adta
lehetőséggel, a hosszabbításban negyedik
cserével frissített.
A mérkőzés inkább a dánok elképzelése szerint alakult, stabilan védekeztek,
és az idő haladtával egyre magabiztosabbá váltak, míg a horvátok csak az első
félidőben diktáltak nagy tempót. A sok
bizonytalansággal lezajló tizenegyespárbaj után viszont mégis ők örülhettek.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnokság, nyolcaddöntő: Horvátország – Dánia 1-1 (1-1,
1-1, 1-1) – tizenegyesekkel: 3-2
Nyizsnyij Novgorod, 43.000 néző, vezette: Néstor Pitana (argentin).
Gólszerzők: Mandzukic (4.), illetve M. Jörgensen (1.).
Sárga lap: M. Jörgenssen (115.).
Horvátország: Subasic – Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (81. Pivaric) – Rakitic, Brozovic (71. Kovacic) – Rebic, Modric, Perisic (97. Kramaric) – Mandzukic (108. Badelj).
Dánia: Schmeichel – Knudsen, Kjaer, Jörgensen, Dalsgaard – Christensen
(46. Schöne), Delaney (98. Krohn-Dehli), Eriksen – Poulsen, Cornelius (66.
Jörgensen), Braithwaite (106. Sisto).

Tizenegyesek
* Eriksen lövésébe Subasic beleért, a labda a jobb kapufán csattant
* Badelj a jobb oldalt vette célba, az elvetődő Schmeichel lábbal hárított
* Kjaer a bal felsőbe bombázott (0-1)
* Kramaric a jobb alsó sarokba passzolt (1-1)
* Krohn-Dehli is (1-2)
* Modric középre gurított, a labda éppen elfért az elvetődő Schmeichel lába
mellett (2-2)
* Schöne jobbra tartó félmagas lövését Subasic megfogta
* Pivaric a jobb alsó sarok felé lőtt, de Schmeichel védett
* N. Jörgensen középre célzott, Subasic lábbal védett
* Rakitic a jobb alsó sarokba gurította a labdát, Schmeichel a másik oldalra
vetődött (3-2)

Pelé minden idők legjobbja,
a második Puskás!

– beszélgetés a fociról Székely Ferenc mérnökkel –

A marossárpataki Székely Ferenc szenvedélyes focikedvelő, több mint fél évszázada kíséri figyelemmel a világ
legnépszerűbb sportágát. A mezőgazdasági mérnökkel a jelen és a múlt labdarúgásáról beszélgettünk, kitérve a
világbajnokság történéseire.

Berekméri Edmond

– Oroszországban javában zajlik a labdarúgó-világbajnokság. Mi a véleményed az eddigi
mérkőzésekről?
– Bánkódom egy kicsit a németek miatt, nekik
szurkoltam, nagy meglepetés, hogy a csoportkör
után búcsúztak. Egyébként sokat fejlődtek a kis
csapatok, kezdenek az afrikai, ázsiai válogatottak is felzárkózni. Számomra a német-svéd
meccs volt a legizgalmasabb, de remek volt az
iram a spanyol-portugál összecsapáson is. Jó ötletnek tartom a videobíró bevezetését, segít
abban, hogy igazságos döntések szülessenek.
– Jó ez a rendezési rendszer? Otthon maradtak
az olaszok és a hollandok, a döntő tornára utazott Panama, Izland, Irán, Tunézia, Costa Rica...
– Ez attól függ, milyen szempontból vizsgáljuk a dolgokat. Az olaszok és a hollandok jelenléte bizonyára emelte volna a színvonalat. A
felsorolt csapatokkal hígabb lett a mezőny, de ha
arra gondolunk, hogy a 48 csapatos vébére több
esélye lesz kijutni a magyar válogatottnak, akkor
jónak látjuk a részt vevő csapatok számának növelését.
– Melyik válogatottnak szurkolsz a németek
búcsúja után? Ki nyeri a világbajnokságot?
– Angliának szurkolok, de a belga válogatottat
is nagyon kedvelem. Az eddig mutatott teljesítmény alapján a brazilokat tartom a legesélyesebbnek. Több olyan meghatározó játékosuk
van, aki egy-két villanással képes mérkőzéseket
eldönteni. Azonban az argentin-francia csatából
győztesen kikerült európai csapatnak is szárnyakat adhat a siker.
– Most egy kicsit nosztalgiázzunk. Melyik volt
az első foci-vb, amelyet figyelemmel követtél?
– Az 1966-os. Úgy időzítettünk egy budapesti
rokonlátogatást, hogy néhány meccset megnézhessünk a tévében. Nagyon emlékezetes maradt
számomra a magyar-brazil mérkőzés, ahol Bene,
Farkas és Mészöly góljaival 3-1-re vertük az
1962-es világbajnokot. Marossárpatakon még
nem volt villanyáram, az emberek sáromberki,
marosvásárhelyi ismerőseiknél nézték a meccseket…

– A magyar válogatott 1986-ban volt utoljára
világbajnokságon. Hogyan emlékszel vissza a
Mezey-gárdára?
– Jó csapat volt, tehetséges játékosokkal.
Könnyedén végeztek a selejtezőcsoport első helyén, mindkét meccsen legyőzve a hollandokat,
aztán a vb-felkészülés során 3-0-ra alázták meg
a brazilokat. Nem tudom, mi történhetett a döntő
tornán Mexikóban. Olvastam néhány könyvet a
vb után, de nem tudom elhinni, hogy az étkeztetés miatt kaptunk ki 6-0-ra a szovjetektől.
– Mi a véleményed a jelenlegi magyar labdarúgásról? Ezelőtt két évvel még ott lehettünk az
Európa-bajnokság döntő tornáján...
– Nagyon mélyre süllyedt, elszomorítóak a
legutóbbi eredmények. Két évvel ezelőtt újra
megdobogtatta a szívünket a nemzeti tizenegy jó
szereplése, aztán hihetetlen dolgok történtek.
Döntetlenre játszottunk a Feröer-szigetekkel, kikaptunk Andorrától. Néhányan – Király, Juhász,
Gera – kiöregedtek a csapatból, az utánpótlás
gyenge. A szövetség pedig elkésett az edzőváltással... A magyar bajnokság is sokat gyengült
az utóbbi években, de ha kedvenc csapatom, a
Ferencváros játszik, nem hagyom ki a meccset.
– Arról se feledkezzünk meg, hogy 1938-ban
és 1954-ben vb-döntőt játszott a magyar válogatott…
– 1950 és 1954 között végigvertük a világot,
magasan a legjobb csapat voltunk. A két ezüstérem nem volt véletlen, bár 1954-ben nyerni kellett volna a döntőben. De kiváló csapatunk volt
1962-ben is, amikor a csehek elleni negyeddöntőben a bíró nem adott meg egy szabályos gólt.
Óriási akarat és elszántság volt a fiúkban, és ami
a legfontosabb, tudtak futballozni.
– Végül azt kérdezném meg, kit tartasz minden
idők öt legjobb labdarúgójának?
– Nem vitás, Pelé a legjobb. A második helyre
Puskást sorolnám, a harmadikra Maradonát,
aztán Messi és Beckenbauer a sorrend.
– Köszönöm a beszélgetést.
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Hasznos időtöltés a nyári vakációban

Szerkeszti: Mezey Sarolta

A Monográfia Alpítvány szervezésében június 18–23. között zajlott a XIX. Kaláka kézművestábor
a mezőpaniti Kádár Márton Általános Iskolában, több mint 100 gyermek, 25 felnőtt és 5 műhelyvezető
részvételével. Minden műhely
(kunsági pásztorműhely, kézi hímzés, textilmunkák és a fafaragás)
sok meglepetéssel várta a résztvevőket. Az idén először anyaországi
műhelyvezetőnk is volt Sikó Zita
személyében. A kunsági pásztorműhelyt vezette, ahol a tevékenység citeramuzsikával, betyárdalok
tanításával indult mindennap. Köszönjük Deák János igazgatónak, a
Monográfia Alapítvány elnökének,
hogy az idén is felvállalta a táborszervezést. Köszönet Csiszér Anna
táborvezetőnek és Székely Emese
programfelelősnek a tábori tevékenységek lebonyolításáért. Hála a

személyzetnek az ízletes eledelért,
a sofőrjeinknek pedig a diákok ingáztatásáért. A hagyománynak
megfelelően a tábor egy gyönyörű
kiállítással zárult. Minden tanuló
részvételi emléklapot kapott, és
munkájuk nagy részét hazavihették. A műhelyvezetők elismerő oklevelet és ajándékot, míg a segítő
tanárok emléklapot vehettek át

Közlemény

A lakossági riasztórendszer
tesztelési gyakorlata

Mivel tájékoztatni kell a lakosságot a speciális akusztikus riasztójelzések ismeretének fontosságáról, és közös keretrendszert kell
kidolgozni a lakossági (nyilvános) riasztórendszer ellenőrzésére, a
katasztrófavédelmi felügyelőség havonta minden hónap első szerdai munkanapján tesztelési gyakorlatoknak veti alá a települések
riasztórendszereit.
Eszerint 2018. július 4-én délelőtt 10 és 11 óra között Marosvásárhelyen TESZTELIK A LAKOSSÁGI RIASZTÓRENDSZERT.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a fent említett időintervallumban egyidejűleg működésbe hozzák Marosvásárhely megyei jogú
város központi riasztórendszerét, valamint a település vállalkozásainak szirénáit, és bevezetik az egyik akusztikus riasztási jelzést.
AKUSZTIKUS RIASZTÁSI JELZÉSEK:

Polgárvédelmi
helyzetek
(Jelzés)
Légiriadóelőzetes
Légiriadó

Időtartam

Jelentése

3, egyenként 32 másodperces hangjelzés
(impulzus), 12 másodperces szünetekkel

A lakosság előzetes riasztása
egy légitámadás bekövetkeztének lehetőségéről a város
(létesítmény) területén

15, egyenként 4 másodperces hangjelzés
(impulzus), 4 másodperces szünetekkel

A lakosság riasztása egy légitámadás
bekövetkeztének
azonnali veszélyéről a város
(létesítmény) területén

A lakosság tájékoztatása egy
5, egyenként 16 máelkerülhetetlen természeti,
Katasztrófa- sodperces hangjelzés
technológiai vagy biológiai
riadó
(impulzus), 10 másodkatasztrófa bekövetkeztéről
perces szünetekkel
vagy ennek veszélyéről
A riadó
befejezése

2 percig tartó folyto- A lakosság tájékoztatása a venos, egyenlő hang- szély elmúltáról és a tevéerejű jelzés
kenységek
folytatásának
lehetőségéről

Dr. Dorin Florea polgármester

A híres KLÁRA javasasszony segíteni tud Önnek abban,
hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi
a vállalkozást, segít epilepszia,
impotencia, alkoholizmus, fej- és csontfájás, psoriazis,
depresszió, álmatlanság esetén, továbbá segít, ha
megmagyarázhatatlan dolgok történnek az emberrel vagy
álmatlanság gyötri. Hívja bizalommal KLARA asszonyt, aki
megoldja problémáját, 100%-osan garantálva a sikert.
Köszönetnyilvánítások:
Rozália Dicsőből hálás Klara asszonynak, mert segített epilepsziás fiának, amikor
már minden reménnyel felhagytak; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy ismét
együtt lehet feleségével, hosszú és szomorú távollét után; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével; Elena Régenből
hálás, hogy ismét sikeres az üzleti élete, Agneta Régenből hálás az átok
feloldásáért, Kelemen Marosvásárhelyről köszöni, hogy kigyógyult a
depresszióból; András Dicsőből hálás, mert ismét együtt van kedvesével.
Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)

munkájuk elismeréséül. A gazdag
kiállítás igazolta, hogy érdemes befektetni a tehetségkutatásba és a
gyermekek készségeinek fejlesztésébe kézműves táborok révén.
Folytatásként zajlott a X. néptáncés hangszeres népzenei tábor,
melynek szintén a Kádár Márton
Általános Iskola ad otthont.
Deák Júlia tanárnő

Mikor lesz ravatalozó
Székelyvéckén?

Kora tavasszal olvastam a Népújság egyik számában, hogy a KisKüküllő mente egyik kis falujában
– tehát nem is községközpontban –
ravatalozó építéséhez kezdtek kölcsönpénzből, azzal a szándékkal,
hogy ez év halottak napjára elkészüljön az épület, s a temetési szertartásokat ezután a ravatalozóban
tartsák, mint minden faluban.
Székelyvéckén mostanig pénz
hiánya miatt nem sikerült ravatalozót építeni. Ez a tény nagyon bánt
minket, és arra késztet, hogy a falunkban élő minden felnőtt személyt meggondolkoztasson és
munkára ösztönözzön, hogy nálunk
is felépüljön a ravatalozó, minél ha-
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marabb, de legalább halottak napjára.
E munkálat megvalósításának támogatását tisztelettel kérjük a helyi
önkormányzattól és nem utolsósorban a helyi egyháztanácstól. Reméljük, hogy a segítségkérésünk
meghallgatásra talál.
Az anyagi támogatás jó példáját
mutatjuk: Birton Árpád-Elemér és
feleségem, született Péter KatalinEmese állami nyugdíjasok személyenként 100 lejt adományozunk
erre a célra. Ugyanerre kérjük a székelyvéckei felnőtt lakosságot is, járuljanak hozzá az építkezés
költségeihez.
Birton Árpád-Elemér

A rovatban közölt levelek tartalmáért,

a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek.

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók minden esetben tüntessék fel telefonszámukat és lakcímüket.
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

Üzletben, étteremben, moziban – az életben veszik hasznát

Románul tanulnak a nyárádmenti fiatalok

Intenzív román kommunikációs tábort szerveztek a napokban nyárádmenti általános iskolások számára: egy héten át 24 gyerek
Nyárádszentlászlón gazdagíthatta a mindennapi gyakorlatban használt román szókincsét.
A szervezők szerint egy következő táborról is
szó lehet.

Gligor Róbert László

Kéttucatnyi nyárádmenti gyerek nem lazítással,
esetleg tengerparti pancsolással, hanem románnyelvtanulással kezdte a nyári vakációt. Novák Zoltán szenátor ötlete nyomán nyárádszeredai szenátori irodája
a helyi polgármesteri hivatallal és a Deák Farkas Általános Iskolával együtt intenzív románnyelv-tábort
szervezett, ahol öt napon át a gyerekek a mindennapokban használt szókincsüket gazdagították, alapvető
kommunikációs helyzeteket építettek fel és próbáltak
ki. A marosvásárhelyi Bolyai Farkas középiskola tanára, Szőcs Imre volt az oktató, aki a magyar gyerek
számára készülő új, sajátos román tanterv kidolgozásával foglalkozó egyik munkacsoport tagja, és kíváncsi
volt, hogy az általuk kidolgozott munkafüzettel hogyan
boldogulnak a gyerekek. Olyan helyzeteket teremtettek, amilyenekkel mindennap találkozhatnak a gyerekek: nyolc nagyobb munkahelyiséget alakítottak ki, a
gyerekek pedig üzletet rendeztek be és vásároltak, étteremben menüt készítettek és rendeltek, taxit hívtak,
mozijegyet vásároltak, egyszóval sok párbeszédes
helyzetben kellett helytállniuk, miközben szókincsüket
gyarapították. A diákok hétfőtől péntekig délelőttönként és délutánonként három-három órát tanultak, dolgoztak, annyira intenzíven, hogy már-már alig bírták
– vallotta be a tanár. Első két nap a szókincsre helyezték a hangsúlyt, a következőkben pedig a gyakorlati
helyzetekre. – Ezek a gyerekek egynyelvű közegből
valók, nagyon keveset, szinte csak a tanórán találkoznak a román nyelvvel, de fogékonyak, és így nagyon
hamar feltalálták magukat, és boldogultak – jellemezte
őket Szőcs Imre.
Trufán József iskolaigazgató is azt emelte ki, hogy
nincsenek meg azok az egykori mindennapi élethelyzetek, ahol a gyerekek a játszótéren vagy máshol megtanulhatnának románul, ezért a nyelvtudásuk
alulmarad a vásárhelyi gyerekével szemben. Ilyen
megfontolásból hozták létre a tábort, ahol a résztvevők
a mindennapi nyelvet tanulhatják, és ez ahhoz is hozzásegítheti őket, hogy 8. osztály végén az országos felmérőn jobb eredményeket érjenek el. Kevés idejük volt
a szervezésre, ezért a 24 gyerek az 5-7. osztályból került ki, főleg a jó és közepes színvonalúak közül, a 8.
osztályt végzettek viszont már nem vehettek részt,
mivel ekkor zajlott a középiskolákba való beiratkozás.
Folytatnák és kiegészítenék
A szülők minimális hozzájárulása mellett a tábor
költségeit a Communitas Alapítvány, Novák Zoltán
szenátori irodája és a szeredai önkormányzat fedezte.
A szenátor elmondta: Romániában problematikus a
román nyelv oktatása a kisebbségiek számára. Az
RMDSZ már korábban is kezdeményezett egy iskolai
programot, hogy sajátos tanterv alapján tanulják a gyerekek ezt a nyelvet, és fontosnak tartják, hogy legyenek

Öt napon át intenzíven tanulta a gyakorlati nyelvet kéttucatnyi magyar
gyerek Fotó: Gligor Róbert László

nyári alternatív programok is. A mostani kísérleti
program, azt vizsgálják, hogyan tudnak a tömbmagyar
közegből származó gyerekeknek olyan oktatási programot szervezni, amely hozzásegíti őket ahhoz, hogy
megtanulják a mindennapi nyelvezetet, amit az iskolában nem sikerült átadni. Az eredményeket a napokban elemzik, a visszajelzések jók, és ha sikeres volt,
akkor folytatni fogják, és más típusú programokkal is
kiegészítik.
Tóth Sándor polgármester szerint nem a gyerekek,
hanem a tanügyi rendszer hibája, hogy a magyar diákok a hétköznapi életben nem tudják használni a
román nyelvet, és erre megoldást kell keresni. Nem
egy hét alatt fognak a gyerekek megtanulni románul,
de ha ezek a táborok rendszeressé válnak, akkor a
gyerekek helyesebben és bátrabban beszélnek majd.
A mai világban sokat utazunk, és a székelyföldi gyerekek számára is lényeges, hogy nyelveket ismerjenek, és ne csak az angolt vagy a németet. A román
nyelv iránt egyelőre van egyfajta passzivitás, de fontos, hogy ezt is megtanulják, ezért a tanügyi rendszer
mellett gyermekközeli alternatív lehetőségeket kell
kínálni, hiszen a rendszer hibája éppen az, hogy nem
gyakorlatias az oktatás. Ez a tábor az egyik válasz
erre a kérdésre, és ha sikeres volt, támogatják, hogy
újabbakat is szervezzenek, hiszen vannak gyermekek,
akik szerettek volna itt lenni, de nem fértek bele a létszámkeretbe.
Szívesen tanultak
A gyerekek visszajelzése egyértelműen pozítív volt,
a zárónapon már meg mertek szólalni románul a polgármesterrel és szenátorral folytatott párbeszéd során,
és nem is beszéltek hibásan. A 6. osztályt végzett Csíki
Csanád meg szeretné tanulni a nyelvet, hogy hasznát
vehesse, ha kikerül az iskolából, ezért magánórákra is
jár, így számára nem volt nehéz a táborban dolgozni.
Úgy érzi, sokat és hasznosat tanult, nem olyasmit, amivel a tanórán találkoznak: összeállítottak egy menüt,
vásároltak, térképet készítettek. Az 5. osztályt befejező
Csípán Réka is nagyon élvezte a hetet, nagyon jó volt
a tanulás és a tanár is, a feladatok során tanultakat
pedig fel tudják majd használni, mert nem nyelvtannal,
hanem a mindennapi élethez kapcsolódó kérdésekkel
foglalkoztak. Ha máskor is lesz hasonló tábor, szívesen
részt vesz rajta.
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
MAROSVÁSÁRHELYEN, a Kárpátok sétányon lévő 9 emeletes tömbház 7. emeletén másfél szobás, 34
m2-es lakrész eladó. Ára: 38.000
euró. Tel. 0755-911-482. (9332-I)
ELADÓ különleges ház pirosban, a
Vácmányon (Koronka), alkudható
áron. Tel. 0749-044-500. (9081-I)
HOSSZÚ TÁVRA kiadó 3 szobás
tömbházlakás az 1918. December 1.
úton, bebútorozva, teljesen felszerelve, a
150-es tömbházban, II. emeleten. Tel.
0731-526-690. (9308)
ELADÓ vállalkozásra is alkalmas
100 m2-es összkomfortos lakás
Kibéd központjában, a 647. szám
alatt, a kultúrházzal szemben. A háztól pár lépésre nemzetközi út megállókkal, a központban közszolgálati
hivatalok és üzletek vannak. Tel.
0741-085-497. (mp-I)
NÉMET ÁGYBETÉTEK eladók a Niki
Park üzletben. Nyugdíjasoknak 20%
kedvezmény.
Tel.
0744-438-594.
(20084)
ELADÓ
(9256)

tűzifa.

Tel.

0755-873-628.

ELADÓ
(9256)

tűzifa.

Tel.

0747-929-106.

ELADÓ
(9256)

tűzifa.

Tel.

0755-439-394.

ELADÓ
(9256)

tűzifa.

Tel.

0749-707-713.

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (9292-I)
ELADÓ kemény tűzifa. Tel. 0748977-768. (9342-I)

MINDENFÉLE

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI és GYERMEKVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát hirdet a következő, ideiglenesen
megüresedett állások betöltésére: GYAKORNOK PSZICHOLÓGUS –
egy állás a neuropszichiátriai fogyatékkal élő gyermekeket ellátó
segesvári intézménynél, SZOCIÁLIS MUNKÁS – két állás a
marosludasi neuropszichiátriai rehabilitációs központban.

Sajátos követelmények:
GYAKORNOK PSZICHOLÓGUS: egyetemi végzettség (pszichológia)
licenc- vagy ezzel egyenértékű oklevéllel, pszichológusi
szakképesítés.

SZOCIÁLIS MUNKÁS: egyetemi végzettség (licenc- vagy azzal
egyenértékű oklevéllel) szociális munka szakon, szociális munkás
szakképesítés.

Az írásbeli vizsga 2018. július 17-én 10 órakor lesz, az állásinterjú az
írásbeli vizsgát követő legtöbb négy munkanapon belül, esetenként
a gyakorlati vizsgát követően.
A versenyvizsgára a dossziékat július 9-ig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.-I)
Életed elszállt, mint a virágillat, de emléked ragyog, mint a csillag. Jóságos
szíved pihen a föld alatt, minden
könnycseppünk nyugtassa álmodat.
Te, aki annyi szeretetet adtál, mindig
mellettünk álltál.
„Ha emlegettek, köztetek leszek, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek. Ne sírjatok, én már nem szenvedek,
a fájdalom az, hogy nem lehetek veletek. Búcsúztam volna, de erőm nem engedett, csak a szívem súgta halkan:
isten veletek.”
Szorgalom és munka volt életed, örökre megpihent két dolgos kezed. Mint egy fénysugár, védtél s ragyogtál felettünk,
nélküled szomorú, üres az életünk.
A lelkében az elképzelés, a rendezési mód és a szorgalom
csúcsérzéke volt. Nagy vágya szerint szeretett alkotni, szép
csodákat teljesíteni. A lelke fényében a szeretet, igazság, becsület, tisztesség állt szívében tisztán. Tetőérzelemmel szerette a férjét, fiát, a rokonságot és másokat. A vágya lelkében,
szívében a szorgalom, tisztelet, elegancia, divat csúcs fölött
járt. A feleségem fénysugár volt, van, lesz az életemben, túlértékeltem a szemem fényénél.
Manyika fényben úszó, fényvonzó, fénysugár volt életében.
Mély fájdalmas, szomorú szívvel, tele megtört, gyógyíthatatlan sebekkel, soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
VITA MANYIKÁRA-MÁRIA született Marton halálának első évfordulóján. Szívünkben örökké élni fogsz. Nyugodj békében!
Bánatos férje, Árpi, fia, Zsolt, unokája, Alett, menye, Krisztina.
(9362)

VÁLLALOK: bádogosmunkát (csatornázást), tetőjavítást, „lindabozást” és

cserépforgatást.

(8988)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (9385-I)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9049)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)

Tel.

0751-847-346.

KÉSZÍTÜNK TETŐT Lindab lemez-

ből, cserépből, teraszt fából; bármilyen

javítást

vállalunk.

0745-680-818, Csaba. (9328-I)

Tel.

VÁLLALUNK: építkezési munkát, tetőjavítást, festést, cserépforgatást
stb. Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel. 0721-156-971. (9042)

VÁLLALUNK: cserépforgatást, tetőjavítást (Lindab lemez) és bármilyen
javítást. Tel. 0732-235-773. (9305)

Közlemény

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet a 2018. szeptember 1. és december 31. közötti időszakban megszervezendő kulturális programok, projektek, tevékenységek vissza nem térítendő támogatására. A pályázatok
benyújtási határideje 2018. augusztus 1.
A támogatási útmutató és a formanyomtatványok elérhetők a
www.tirgumures.ro honlapon (további információk Sztancs Erzsébetnél a 0265-268-330-as telefonszám 162-es vagy 163-as mellékén).
A pályázatokat zárt borítékban a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal iktatóhivatalába kell benyújtani.
Dr. Dorin Florea polgármester

MEGEMLÉKEZÉS
Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, de a kegyetlen
halál
mindent
összetépett.
Egy pillanat, és mindennek vége,
olyan gyorsan távoztál a végtelenségbe. Maradt a bánat és egy
csendes sírhalom, szerető szívünkben az örök fájdalom. Az
élet csendesen megy tovább, de
emléked elkísér egy életen át.
Nem foghatjuk már két dolgos
kezed, nem simogathatjuk már
őszülő fejed. Nem tekint ránk aggódó szemed, marad a csend,
mindent köszönünk neked.
Visszahoz egy régi perc, megidéz egy fénykép, míg e földön
élünk, sosem lesz ez másképp.
A bánat, a fájdalom örökké megmarad, mindig velünk leszel, az
idő
bárhogy
halad.
Szívünkben soha el nem múló
fájdalommal
emlékezünk
a
marosszentgyörgyi
DOBOS
FERENCZRE halálának első évfordulóján. Drága emlékét örökké
őrzi bánatos felesége, két fia, két
menye, két unokája és mindazok,
akik szerették és tisztelték. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (9355-I)

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor drága szerettünk, a székelykáli születésű
id. DOBOS FERENCZ elhagyott bennünket. Szerető feleséged, fiaid és családjuk számára ez a nap lett a legfájóbb emlékezés napja, ma is.
Érted imádkozunk halkan és zokogva. Már egy éve, hogy
örökre elmentél, itt hagytál bennünket, és búcsút sem vehettél. Földi utad már egy éve lejárt, és a Mennyországból vigyázol Te reánk. Egy pillanat műve volt, és mindennek vége,
szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. Maradt a
nagy bánat, egy csendes sírhalom, szerető szívünkben örök
gyász s fájdalom.
Egy éve, hogy nem vagy már velünk, odafentről nézed, hogy
milyen lett életünk. Az idő múlik, de feledni nem tudunk, Nélküled mi már csak éppen, hogy vagyunk. Nélküled már
semmi nem olyan, mint régen, fájó könnycsepp lettél mindnyájunk szívében. Hiába hordunk sírodra virágot, eltemettünk
veled egy egész világot. Elhagytad a házat, amit úgy szerettél,
minket és mindent, amiért küzdöttél. Abban bízunk, hogy boldog vagy ott, ahova mentél, mert Te a jónál is jobbat érdemeltél.
Eltelt egy év Nélküled, és sokkal nehezebb, mint képzeled;
üres már a lakás, nincs, ki hazavárjon, ezért nem jön éjjel a
szemünkre álom. Elcsitult a szíved, mely értünk dobogott,
megpihent a kezed, mely értünk dolgozott. Megpihent kezed,
mely mindig csak adott, soha semmit nem kért és el nem fogadott. Nem hisszük el, nem, még most sem azt, hogy így elmentél, hisz Neked soha semmid nem fájt, s még sok mindent
terveztél. Voltak még terveid, nem készültél menni, de megszólalt a harsona, s nem tudtál maradni. Drága szíved megpihent, de a miénk vérzik, mert a halál fájdalmától az örökre
széttörik. Pihenj, te drága szív, ha már megszűntél dobogni,
szerető jóságod nem tudjuk feledni, mert felejteni Téged soha
nem lehet, csak megtanulni valahogy élni nélküled.
Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, tudjuk jól, ha Rajtad múlik, most is velünk lennél. Szívünk sajog, a fájdalmunk
csak egyre nő, nem hoz rá enyhülést a rohanó idő, hisz nem
vársz már bennünket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Párnáink minden este könnycseppektől áznak, mert a Te lelkedre odafenn már angyalok
vigyáznak. Gondolatban a sírodnál suttogjuk a neved, gondolatban óvatosan megfogjuk a kezed, gondolatban azt kívánjuk, bárcsak velünk lennél, és még egyszer, úgy, mint
régen, kicsit megölelnél. De Te ott pihensz, ahol már többé
nem fáj semmi, s nyugodalmad soha többé nem zavarja
senki. Mindig egy célod volt, a családért élni, s ezt a kegyetlen halál tudta csak széttépni.
Oly hirtelen mentél el csendben és szerényen, drága jó lelked
nyugodjon békében! Egy reményünk van, mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk Veled, és ha véget érnek majd
a földi harcok, megint megláthatjuk a Te kedves arcod, akkor
nem választ el többé soha semmi, soha többé nem fogunk
egymástól búcsúzni. (9393-I)

Fájó szívvel emlékezünk július 3án

a

székelybői

születésű

GYÖRGY BERTÁRA halálának
harmadik évfordulóján. Drága

szép emléke örökké közöttünk él.

Jóságát és szeretetét szívünkben
őrizzük. Nyugodjon békében!

Lánya és családja. (9382)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
özv. ÁGOSTON ERZSÉBET

a

szül. Ferenczy

szeretett

édesanya,

nagy-

mama, dédmama, szomszéd és

rokon, életének 96. évében csen-

desen elhunyt. Földi maradvá-

nyait 2018. július 3-án, kedden 13

órakor helyezzük örök nyuga-

lomra a marosvásárhelyi reforFájó szívvel emlékezünk július 3án a drága

apára,

halálának

jó férjre és édes-

BORZÁS KÁROLYRA
első

évfordulóján.

Kedves emléke örökké élni fog

szívünkben. Felesége és leánya.

(sz-I)

Fájó szívvel emlékezünk néhai

BERECZKI ERZSÉBETRE, aki

már tíz éve itt hagyott. Özv. férje,
lánya és családja, fia és családja,

valamint unokái. (1704-I)

mátus

temetőben.

Pihenése

legyen csendes, emléke áldott!

A gyászoló család. (sz-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett lányunk,
NAGY MÁRTA ÉVA temetésén
részt
vettek,
fájdalmunkban
osztoztak. A gyászoló család. (-I)

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága halottunk,
KOZMA ÁGNES temetésén részt
vettek és fájdalmunkban osztoztak. Szerettei. (1705-I)
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A szállító neve és címe
TRANSERVICE
Călăraşilor (Kossuth) u.
52. sz., tel.: 0265/216-242

ROYAL GTS.
Ştefan cel Mare u. 23. sz.,
0265/269-308,
0731-89-89-89,
Hu: 0036-30-60-53-753
INTER TOURS
Rózsák tere 61.
(bejárat a Petőfi térről),
tel. 0265/264-011,
0733-013-166

Útirány
Marosvásárhely –
Budapest

Indulás

Marosvásárhely –
Szalonta – Gyula –
Békéscsaba –
Szeged – Kistelek –
Kecskemét

Irányár

Hétfő 18.30 ó., kedd 18.30 ó.*,
szerda 8 ó., csütörtök 18.30 ó.,
péntek 8 ó.,
vasárnap 8 ó., a Voiajor
távolsági buszállomástól
(Dózsa György utca)

Kedd 18.30 ó.,
szerda 18.30 ó.*,
csütörtök 18.30 ó.,
péntek 18.30 ó., szombat 8 ó,
vasárnap 18.30 ó, Népliget,
Volán buszállomás

Mindennap,
Voiajor autóbuszállomás, 18 ó.

Mindennap Budapestről,
a Népligetből 15.30-kor,
a 30-as peronról

Egy út 100 lej,
menet–jövet 180 lej,
nyugdíjasoknak és diákoknak
170 lej.

Hétfő és péntek 17 ó.
Kecskemét,
távolsági buszállomás; 19 ó.
Szeged, Mars téri buszállomás

Budapesti járatok 100 lejtől.
Szegedi és kecskeméti járatok:
menet-jövet 200 lej.
10% kedvezmény nyugdíjasoknak,
egyetemistáknak, tanulóknak.
50% kedvezmény 10 éven aluli
gyermekeknek.
Minden 6. út ingyenes.

* Időszakos járat

Marosvásárhely –
Budapest

Visszatérés
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Hétfő és péntek 7 ó.
a Nemzeti Színház mögötti
parkolóból

Előnyös árak

* Időszakos járat

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (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)

A HIDROMIX és a HM PRODUCT KFT. MUNKATÁRSAKAT keres a következő állások betöltésére:
HEGESZTŐ, LAKATOS, BETONOZÁSBAN, ASZFALTOZÁSBAN tapasztalt SZAKEMBEREKET,
illetve CSOPORTOKAT ÚT- és HÍDÉPÍTÉSI MUNKÁLATOKRA, TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT billencsre és nemzetközi túlméretes árumozgatásra, IRÁNYÍTÓT-DISZPÉCSERT. Édeklődni személyesen
a cég székhelyén, a Március 8. utca 59. szám alatt (kakasdi út), vagy a 0265/253-662-es telefonszámon
9-17 óra között. (62380-I)

IRODAI ASSZISZTENS, ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MUNKATÁRS. Magyarul és románul jól kommunikáló munkatársat keresünk csapatunkba! Főbb feladatok: általános irodai adminisztráció, munkaerőtoborzás, bejövő jelentkezések kezelése, telefonos kapcsolattartás a jelentkezőkkel, új jelentkezők
felkeresése, információátadás. Jelentkezz önéletrajzoddal: cv@petry.ro (62402-I)

Zenei meglepetések!

Dzsesszestek a marosvásárhelyi várban

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által támogatott kulturális rendezvények sorában nemrég a marosvásárhelyi
várban dzsesszelőadást szerveztek. Az eseményen Teodora Spânu
művésznő lenyűgözte a dzsesszkedvelő közönséget. „A marosvásárhelyi várban kulturális rendezvénysorozatot indítottunk, a lakosságtól érkező számos kérés nyomán. Az utóbbi időben
megszokhatták, hogy magas szintű művészeti értéket képviselő előadásokat szervezünk. Biztosítjuk a lakosságot afelől, hogy a nyár
folyamán igen kellemes zenei meglepetésekben lesz részük” –
mondta Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója.
Teodora Spânu énekes konstancai születésű, művészcsaládból
származik, és saját elmondása szerint gyerekkorát a művészet, a
színek, a vers, a mozgás és a zene határozta meg. Énekes előadóművészként dzsessz-sztenderdekből áll a repertoárja, mint Cole
Porter, Miles Davis és Johnny Green szerzeményei.
A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

AJÁNDÉKBOLT fő és szezonális időtartamra MUNKATÁRSAKAT keres. Fényképes önéletrajzokat a
paradigmaesoteric@gmail.com e-mail-címre várunk. (20291-I)

NÉMETORSZÁGI és HOLLANDIAI GYÁRI, RAKTÁRI, MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁK. Indulás
hetente. Tel. 0753-837-335, 0740-881-428. (9338)

KERESÜNK CSŐSZERELŐKET Németországba azonnali kezdéssel. Kezdő havi bér 1800 euró, szállás biztosítva Münchenben. Érdeklődni a 0747-986-398-as telefonszámon. (20297)

KFT. alkalmaz kanalizálási munkálatokra SZAKEMBERT és SEGÉDMUNKÁSOKAT. Tel. 0744-798270. (9374-I)

A TRIPLAST KFT. SZEMÉLYZETET ALKALMAZ A TERMELÉSI OSZTÁLYÁRA. Az önéletrajzokat a cég székhelyén – Marosvásárhely, 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)

KÖTŐELEMGYÁRTÓ KFT. munkaközösségébe alkalmaz dolgozni akaró fiatalokat LAKATOS, GÉPKEZELŐ és FÉMMEGMUNKÁLÓ állásra. Jelentkezhetnek tapasztalt vagy kezdő személyek, a betanítás
lehetőségét biztosítjuk, jó munkakörülmény, versenyképes bérezés és fejlődési lehetőségek adottak. Önéletrajzukat beküldhetik a következő e-mail-címre:dsu.mures@nituri.ro Érdeklődni: tel./fax: 0265/319971, 8-16 óra között. (62413-I)

A KREATÍV KÖNYVKIADÓ gyerekkönyvek és -folyóiratok tördelésére TÖRDELŐ MUNKATÁRSAT alkalmaz. Előnyt jelent: tördelői programok ismerete, kreativitás, vizuális készségek. Önéletrajzokat
az office@kreativkiado.ro e-mail-címre várunk. (62419-I)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VILLANYSZERELŐT, VILLANYSZERELŐ-SEGÉDET, TELEKOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKUST. Amit ajánluk: vonzó jövedelem, étkezési
jegyek, az utazási költségek elszámolása. Tel. 0365/430-240, 0785-210-682, 9-17 óra között. E-mail-cím:
office@consuselectric.ro (62420-I)
ALKALMAZUNK szakképzett és szakképzetlen FÉRFI MUNKAERŐT tejfeldolgozó üzembe, illetve
GÉPKEZELŐT műszaki ismeretekkel. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0773-316-377, 816 óra között.(62404)

NEMZETKÖZI FUVAROZÓCÉG KAMIONSOFŐRÖKET alkalmaz „uniózni” – német–osztrák kapcsolat. Tel. 0744-567-226. (9386)

NYÁRÁDSZEREDAI ASZTALOSMŰHELY ASZTALOST, FÉNYEZŐT alkalmaz. Magas kereseti
lehetőség. Tel. 0743-030-161, 0757-099-966. (20235-I)
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