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Mi lesz veled, Poklos-patak?

Felelőtlen hatósági magatartás

Héjjasfalva
községben
negyedszer

A hétvégi záporesők újabb áradásokat
okoztak országszerte. A Brassó megyei Ürmösön személygépkocsikat sodort el az ár, míg Héjjasfalva
községben negyedik alkalommal okozott áradást az esőzés.

____________4.
Petőfire
emlékeztek

Fehéregyháza fennállásának 787.
esztendejében, 2018. július 29-én, a
Petőfi Sándor Művelődési Egyesület
szervezésében újra hagyományos Petőfi-ünnepélyt tartottak, az 1849. július
31-ei csatára, valamint Petőfi Sándorra emlékezve.

____________5.
13. Harmonia
Cordis Nemzetközi
Gitárfesztivál
Amint arról korábban is olvashattak,
augusztus 7-én ismét kezdetét veszi
az egyik legfiatalabb és legrangosabb
marosvásárhelyi zenei szemle, amely
egyben Kelet-Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű eseménye: az
immár 13. alkalommal sorra kerülő
Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztivál.

Az utóbbi időben megszaporodtak azok a hírek, miszerint a
polgármester rég dédelgetett álma, a Poklos-patak befedése
kézzelfogható közelségbe került. Úgy tűnik, ebben a legnagyobb és döntő támogatást épp a Maros Vízgyűjtői Ügykezelés (a továbbiakban Vízügy) legújabb igazgatójától reméli
megszerezni. De hathatós támogatást kapott ebben a szándékában képviselőinktől is. Nagy kár. Ezt azért nem vártuk
volna el a Ballada utca és a főtér után, de sajnos ismét megkaptuk. A polgármesteri dicséretet pedig nincs miért kitenni
a kirakatba.

Kelemen Árpád

Már indulásból fontos kiemelni, hogy nem az ügykezelés átvételével
van baj. Az érvényes törvényes rendelkezések szerint egy vízügyi létesítménynél történő beavatkozáshoz, jelen esetben a befedéshez – tulajdonostól és ügykezelőtől függetlenül – először is meg kell szerezni a
vízjogi engedélyt. Viszont a befedéshez szükséges vízjogi engedély megadása a Poklos-patak esetében már önmagában is nagyon komoly probléma, városrendezési és tájképi összefüggései pedig további szakmai
kihívást jelentenek, amint azt a későbbiekben egy sokkal részletesebb
tanulmány kivonataként ismertetni fogom.
(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith

____________7.
Súlyos vádak
a katari foci-vb
kapcsán

Újabb súlyos vádakat fogalmaztak
meg a 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság szervezőivel szemben. A
tekintélyes brit The Sunday Times
arról ír, hogy a katariak egy titkos művelet keretében hamis információk
révén igyekeztek aláásni más országok pályázatát és lejáratni őket.

____________9.

„Védőpajzs”

A román nyelv az egyetlen uralkodó! Nemzeti egységet! Román
zászlóaljak, keljetek át a Kárpátokon! – csupán néhány a vasárnap este Bukarestben elhangzott szlogenek közül, amelyeket a
Kovászna, Hargita és Maros megyei románok civil fóruma, illetve a Nemzet Útja Egyesület által a közigazgatási törvénykönyv
elfogadása ellen szervezett felvonuláson kiabáltak a tüntetők.
A felvonulás szervezői szerint ugyanis az új közigazgatási
kódex – alkotmányellenes módon – második hivatalos nyelvvé
tenné a magyart az ország bizonyos területein, ezért kell „védőpajzsot” emelni a román nemzeti értékek köré, és tiltakozni, hogy
az új közigazgatási törvénykönyv ne terjessze ki a magyar nyelv
használatát a prefektusi hivatalokra és a dekoncentrált intézményekre.
A tüntetők, akárcsak korábban a Kovászna, Hargita és Maros
megyei románok civil fóruma, azt kérték az államfőtől, ne hirdesse ki a közigazgatási törvénykönyvet a parlament által elfogadott formában, mert szerintük az új közigazgatási törvény
eltörli a 20 százalékos anyanyelvi küszöböt, amelyet a jelenlegi
jogszabály feltételként tűz ki a közigazgatásban biztosítandó kisebbségi nyelvhasználathoz. Ez pedig oda vezet, hogy „sérülni”
fog a román mint hivatalos nyelv státusa: a magyar nyelv
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 1 perckor,
lenyugszik
20 óra 55 perckor.
Az év 212. napja,
hátravan 153 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma OSZKÁR,
holnap BOGLÁRKA napja.
BOGLÁRKA: régi magyar női
név a boglárból, az ékköves,
gyöngyös, kör alakú kitűzőből,
amely gyakran zománcos volt, és
igen értékesnek számított.

Záporeső, zivatar várható
Hőmérséklet:
max. 290C
min. 180C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. július 30.

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,6248
3,9572
1,4340

155,5298

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Nyárádmenti Fesztivál

Öt nap szórakozás

Vasárnap este közel tízperces és háromezer lövedéket tartalmazó tűzijátékkal zárta rendezvényei
sorozatát a Nyárádmenti Fesztivál. A szervezői
jelszónak megfelelően volt itt minden, ami öt
napba belefér: termékvásár, borsétány, gyermekfesztivál, lovastábor, játszópark, téravató,
kulturális és sportrendezvények, néptáncparádé,
ezreket megmozgató koncertek, szórakozás, kikapcsolódás, ünneplés.

A fesztivál legtöbb rendezvényének helyet adó és a szervezésben oroszlánrészt vállaló Nyárádszereda elöljárója
szerint a várakozásoknak megfelelően zajlottak a programok. Már tavaly is az volt a cél, hogy felkeltsék a lakosság
érdeklődését, a visszajelzésekből és a rengeteg fényképből
az látszik, hogy meg tudták idén is szólítani a nyárádmenti,
marosvásárhelyi, Küküllő menti és sóvidéki embereket, hiszen rengeteg idegen érkezett a helyszínekre. Az is volt a
cél, hogy úgy mutassák be a Nyárádmentét és Nyárádszeredát, úgy ünnepeljenek, hogy közvetlen emberi kapcsolatokat, hidakat építsenek, ezért is voltak sikeresek a
rendezvényeik. A tíz tűzoltócsapat egy közösséget épít,
Pászka Lehel szaktudásával csodákat művelt a gyerekekkel, a gyermekfesztiválon is minőségi családi programok-

ban lehetett részük az embereknek, és sok nyárádmenti érkezett oda is. A Bekecs együttes ismét telt ház előtt táncolt,
a sportesemények és ifjúsági rendezvények is elérték a célcsoportjaikat.
„Az a lényeg, hogy az emberek eljönnek a programjainkra, és ez egy olyan sikerélmény, amely nyomán a kistérségi és önkormányzati alkalmazottak, a tűzoltók, a
művészek szívesen állnak össze két-három hónappal korábban fesztivált szervezni. Ezt megpróbáljuk a jövőben is
megvalósítani” – nyilatkozta lapunknak a polgármester. A
testvértelepülések borai kelendőek voltak, szombat este a
borsétányon spontán élőzene és nótázás kerekedett, a helyi
termelők is azt jelezték, hogy nemcsak megmutatták portékáikat, hanem árultak is, nekik is megérte három napot a téren
tölteni. A testvértelepülések küldöttségei bevallották, hogy a
program miatt is szívesen jöttek, és fájó szívvel és dicsérő
szavakkal mondtak búcsút, tehát azt jelenti, hogy Magyarországon is fel tudták kelteni az emberek érdeklődését a szervezők. „A hétköznapi munka után jól fog az embereknek a
szórakozás, igény van rá. Látva, hogy az emberek mosolyognak, barátkoznak, mi is feltöltődünk, olyan töltetet kapunk,
hogy kibírjuk kevesebb alvással is az ilyen fesztiválokat” –
ismerte el Tóth Sándor polgármester. (gligor)

Kikérik a lakók véleményét

Közvélemény-kutatás alapján korszerűsítik idén Marosszentgyörgy egyik tömbháznegyedét. A Márton Áron negyed a község központjában található, Marosszentgyörgy
egyik legnépesebb lakónegyede – közölte Sófalvi Szabolcs
polgármester. A községgazda fontosnak tartja, hogy az
utak és járdák felújítása mellett a közel ezer lakos véleményét figyelembe véve létesítsenek játszóteret, parkot,
sportpályát, parkolókat vagy akár óvodát az említett övezetben. A Márton Áron negyedi tömbházlakók augusztus
15-ig válaszolhatnak a postaládájukba eljuttatott kérdőívekre.

MaKiTa-tábor Marosszentgyörgyön

Augusztus elsején, szerdán kezdődik a marosszentgyörgyi
római katolikus plébánia udvarán és termeiben a VIII. marosszentgyörgyi kis művészek nemzetközi tábora (MaKiTa). A táborban az ötven helyi gyermek mellett három
kecskeméti is részt vesz, Böjte Csaba teremiújfaluban működő gyermekotthonából pedig tizenketten jönnek. A táborozók idén Márton Áron püspökkel és a rózsafüzér
imádsággal ismerkednek, ez lesz a rajzok, kézműves alkotások témája, illetve a tanulandó énekek, hangszeres darabok is erről szólnak. Augusztus 1-jén és 2-án este 7
órától az Öves együttes közreműködésével táncházat tartanak a kultúrotthonban. A tábor kirándulással zárul a Máramarossziget–Nagybánya–Koltó útvonalon.

Bölcs Diákok élménytábor

Hétfőn kezdődött és augusztus 4-én zárul a 8. Bölcs Diákok országos vetélkedő élménytábora. A Communitas Alapítvány táborában a vetélkedő legjobb 15 csapata, több
mint 60 diák találkozik újra. Az élménytábort Palotailván, a
Szalárd völgyében tartják, a csapatok szórakoztató tanulással egybekötött programokon vehetnek részt. Maros megyét három csapat képviseli: a marosvásárhelyiek, a
nyárádszeredaiak és a szászrégeniek.

Adorjániak találkozója

Augusztus első szombatján tartják Havadon az Adorjáni
család találkozóját. A gyülekező délelőtt 10 órakor a helyi
református templom előtt lesz. Az istentisztelet után a jelenlevők elbeszélgetnek egymással.

Nyáresti orgonahangversenyek

Augusztus 9-én, jövő csütörtökön 19 órakor a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius templomban folytatódik a Nyáresti
orgonahangversenyek koncertsorozat, Molnár Tünde Szeidl Ferenc orgonáján Sweelink-, Bach-, Franck-, Liszt-alkotásokat játszik. 12-én, szintén 19 órakor a marosvásárhelyi
Keresztelő Szent János-plébániatemplomban tartanak orgonahangversenyt. Mooser Ludwig orgonáján a művésznő
Bach, Franck, László Árpád, Liszt műveiből játszik. A koncertsorozat az augusztus 16-án, csütörtökön 19 órakor
kezdődő hangversennyel zárul, amelynek a Kultúrpalota
nagyterme ad otthont. Molnár Tünde Rieger Ottó orgonáján
Franck-, M. Reger-, Liszt-műveket ad elő.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

A programok felkeltették az emberek érdeklődését, a koncerteken is ezrek szórakoztak.

Fotó: Gligor Róbert László

Ma még be lehet nyújtani
az egységes adóbevallási nyilatkozatot

2018. július 31-e, kedd az utolsó nap, amikor be lehet nyújtani az egységes adóbevallási nyilatkozatot. Az adófizető
fizikai személyek online is elküldhetik a https://declunica.anaf.ro/ címen elérhető applikáció segítségével, feltüntetve
a felhasználó nevét és a virtuális privát szférában használt jelszót, továbbá minősített digitális bizonylatként vagy az
e-guvernare.ro honlap révén. Az adóbevallási nyilatkozatot papírformában is be lehet adni a közpénzügyi igazgatóságok (ANAF) iktatójában, vagy postán elküldeni ajánlott levélben, átvételi elismervénnyel.
Az egységes nyilatkozatot azok a fizikai személyek kötelesek benyújtani, akik egyénileg vagy társult módon jövedelmet valósítanak meg Romániában és/vagy külföldön, és jövedelmük után kötelesek adót és társadalombiztosítási
hozzájárulást fizetni. Azok a személyek, akiknek nincs jövedelmük, de szeretnék az egészségbiztosítási járulékot fizetni, szintén egységes adóbevallási nyilatkozatot kell tegyenek.
Az egységes adóbevallási nyilatkozatot elektronikus formában benyújtó adófizetők 2018. július 31-ig 5 százalékos
kedvezményben részesülnek a 2018-ra szóló jövedelemadóból, ha azt 2019. március 15-ig teljes összegben befizetik.
A törvény értelmében ugyancsak 5 százalékos kedvezmény jár a társadalombiztosítási járulék időben történő befizetése után is.
A pénzügyi törvénykönyv 336-os cikkelyének 3-as bekezdése szerint az egységes adóbevallási nyilatkozat benyújtását elmulasztó fizikai személyeket 50-től 500 lej közötti összegekkel büntetik.
2019-től kezdődően az egységes adóbevallási nyilatkozatot az érvényben levő törvény szerint csak elektronikus
formában lehet benyújtani.
A kommunikációs, közkapcsolati és sajtóosztály
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A román lapok szerint Orbán Viktor
illiberális jövőt jósol Európának

A román médiában többnyire sértőnek tekintették,
hogy Orbán Viktor szombati tursnádfürdői beszédében, a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen leszögezte: a román centenárium (az Erdély és Románia
egyesülését követelő 1918-as gyulafehérvári román
nemzetgyűlés századik évfordulója) a magyarok
számára nem ünnep, a hétfői lapokban azonban
már árnyaltabb, a magyar miniszterelnök ideológiai
és külpolitikai eszmefuttatásaira is kitérő kommentárok láttak napvilágot.

A konzervatív România Liberăban Marius Ghilezan arról
ír, hogy Romániában mindenki csak arra figyelt, hogy Orbán
Viktor számára nem ünnep a román centenárium, és nem azt
kommentálta, hogy szerinte Európa jövője illiberális. A temesvári neveltetése okán magát esetleg „elfogultnak” bélyegző szerző szerint ténykérdés, hogy a székelyek a modern
Románia megalakulása előtt is léteztek. A szerző úgy vélekedett, hogy a „több autonómia több demokráciát” jelent.
Az Orbán Viktor által hirdetett illiberális demokrácia Ghilezan szerint arról szól, hogy a kelet-európai kormányok nem
akarnak már elfogadni kötelező menetrendet és migránskvótákat Brüsszeltől, azt akarják, hogy mielőbb elérhessék a nyugati életszínvonalat, miközben megőrzik nemzeti
önazonosságukat. „Orbán talán kicsit nyersebben azt is mondhatná a brüsszeli aktatologatóknak: bűnösök vagytok azért,
hogy a kommunizmus martalékául hagytatok, amikor fiatal
korotokban Mao tanításait szorongatva, ökölbe szorított bal
kezeteket felemelve Párizs utcáin meneteltek, miközben szüleinket börtönbe vetették szabad eszméik miatt” – fogalmazott
a România Liberă szerzője.
A liberális Adevărulban Sebastian Zachmann „Orbán Viktor Romániát használja EU-ellenes és oroszbarát üzenetei kilövőállásaként” – című cikkében más román elemzőket is
megszólaltat. Iulian Chifu volt elnöki tanácsadót idézi, aki szerint
a magyar miniszterelnök az Oroszországgal szembeni alkupozícióit készíti elő, de arra is emlékeztet, hogy – attól függetlenül,
hogy hogyan beszél a nyilvánosság előtt – Orbán Viktor a Krím
félsziget orosz annektálása óta mindig megszavazta az Oroszország elleni gazdasági szankciók meghosszabbítását.
A szerző által megszólaltatott George Ripa politikai elemző
szerint, amikor Orbán Viktor a jelenlegi „primitív” helyett „tagolt” Oroszország-politikát sürget, akkor valójában azt

mondja, hogy az euroatlanti övezet biztonsága, stabilitása és
egysége kevésbé fontos, mint személyes vagy gazdasági kapcsolata Vlagyimir Putyinnal. Az elemző szerint lehet, hogy
Orbán a leghangosabb, de nem egyedüli hirdetője ennek, hiszen – az uniós és amerikai szankciók ellenére – Németország
is speciális gazdasági kapcsolatokat ápol Oroszországgal, miként arra Trump amerikai elnök is rámutatott.
A szabadelvű Gândul portálon Lelia Munteanu „Orbannon
Tusnádfürdőn” címmel bírálja a magyar kormányfő illiberális
jövőképét, megállapítva, hogy Orbán Viktor és a V4-ek a legeltökéltebb támaszai Steve Bannonnak, Donald Trump amerikai elnök volt főtanácsadójának, aki az „ellenség területén,
Brüsszelben akar (a hazafias és bevándorlásellenes pártok
együttműködését erősítő) mozgalmat indítani, ha másért nem,
azért, mert Bannon mozgalma bevallottan Soros-ellenes.
Munteanu keserűen jegyzi meg, hogy Orbán Viktornak láthatóan elégtételül szolgál, hogy Romániát saját otthonában
sértegeti, viszont érthetetlennek tartja azt a „mazochizmust”, amellyel a bukaresti szociáldemokrata kormány ezt
eltűri.
The Times: Orbán Viktor kesztyűt dobott
a politikai fősodornak
Orbán Viktor miniszterelnök tusnádfürdői beszédéről közölt összegzést hétfői számában a The Times. A brit napilap
szerint a miniszterelnök kesztyűt dobott a politikai fősodornak
szerte az Európai Unióban a jövő májusi európai parlamenti
(EP-)választások előtt, amelyeket döntőnek nevezett a keresztény Európa jövője számára.
Orbán Viktor páneurópai kampányt akar folytatni, hogy
helyreállítsa a hagyományos konzervatív politikát, amely szerinte ellenzi a bevándorlást és a multikulturalizmust, kiáll viszont a hagyományos keresztény családmodell mellett –
olvasható a konzervatív lapban.
A cikk a magyar miniszterelnök szövetségesei között említette Lengyelországot és Sebastian Kurz osztrák kancellárt.
Megjegyezte viszont: Angela Merkel német kormányfő számára kínos, hogy Orbán Viktor az ő centrista, főáramú politikájától a „populista nacionalizmus” felé elmozdulva
fogalmazza újra a kereszténydemokráciát.
A stratégia azonban vonzó a Merkel pártjával együtt kormányzó bajorországi konzervatívoknak – vélekedett.

Bűnvádi eljárás a román kormánypártot gyalázó
rendszámtábla miatt

A Bukarestben kormányzó Szociáldemokrata Pártot
(PSD) gyalázó egyedi svéd rendszámtáblája miatt
indított bűnvádi eljárást a román rendőrség hétfőn
egy Svédországban élő, szabadságra hazatért
román állampolgár ellen.

A hatóság hétfő hajnalban Bukarestben állította meg – a már
két hete Romániában közlekedő – Răzvan Ştefănescut, majd
bevonta jogosítványát és lefoglalta a – kormánypárt rövidítését egy román obszcén szitokszóval társító – hétbetűs egyedi
forgalmi rendszámot.
A román rendőrség azt állítja: a 45 éves férfi Romániában
érvénytelen rendszámmal közlekedett, amiért hat hónaptól két
évig terjedő börtönbüntetés vagy bírság szabható ki. A közlemény szerint az Interpol stockholmi irodája arról tájékoztatta
a román rendőrséget, hogy a szóban forgó egyedi rendszám
csak Svédország területén használható.
A rendőrség rámutatott, hogy a Románia által 1980-ban ratifikált 1968-as Bécsi Egyezmény szerint minden forgalmi
rendszámnak számokat és betűket is kell tartalmaznia, tehát

Romániában Ştefănescu autójának kizárólag betűkből álló
egyedi rendszáma érvénytelen, és itt csak az – adatbázisokban
és az autó irataiban is szereplő – „állandó forgalmi rendszámát” használhatta volna. A bukaresti svéd nagykövetség ezzel
szemben egy hétfői Facebook-bejegyzésben azt állította: az
egyedi svéd rendszámok érvényesek az Európai Unió egész
területén, azzal a kikötéssel, hogy a gépkocsivezetőnek rendelkeznie kell mind az állandó, mind az egyedi rendszámot
tartalmazó hivatalos iratokkal. Romániában a M..EPSD rendszámmal július 18-án hazatérő – és azóta több ízben is igazoltatott, de egyéb rendőri intézkedés nélkül elengedett –
svédországi vendégmunkás sajátos kormányellenes megnyilvánulása hatalmas médiavisszhangot keltett, és azonnal követőkre talált. A szabad fordításban „Kapd be, PSD” üzenetet
azóta számtalan látható helyre felfestették az országban, de
Kolozs megyében olyan gazda is akadt, aki a repülőtér közelében lévő termőföldjén, a Kolozsvárra érkező repülőkből jól
látható módon a gabonából vágta ki a kormánypártot gyalázó
feliratot.

A pápa elfogadta a pedofília eltussolása miatt elítélt
ausztrál bíboros lemondását

Ferenc pápa elfogadta Philip Edward Wilson, az ausztráliai Adelaide érsekének lemondását – közölte a Vatikán hétfőn. Az érseket az ausztráliai bíróság 12 év börtönre ítélte
papi pedofília eltitkolása miatt.
A Szentszék szűkszavú közleményben jelentette be Wilson
érsek távozását a helyi egyház éléről.
Adelaide érsekségét valójában június óta már más vezeti,
miután a 67 éves Philip Edward Wilsont májusban az ausztráliai Newcastle bírósága tizenkét év börtönre ítélte. A bíróság augusztus 14-én dönt arról, hogy a jelenleg még
szabadlábon levő és súlyos beteg érseknek börtönben vagy
házi őrizetben kell letöltenie büntetését. A lemondott ausztrál
érsek az ítélet szerint a hetvenes évektől tudott egy paptársa
által elkövetett szexuális visszaélésekről, amelyeknek többek
között ministráló gyerekek voltak az áldozatai.
A pedofil pap Joseph Fletcher, akit egy 13 éves fiú megerőszakolásáért el is ítéltek, 2006-ban börtönben halt meg.
Évtizedeken át Philip Edward Watson egyházmegyéjében
szolgált: a májusban lezárult perben két egykori áldozat, akiket Fletcher még a hetvenes években erőszakolt meg, elmondta, hogy Watson érseket személyesen értesítették a pap
magatartásáról, de Watson a bíróságon azt állította, nem emlékszik a történtekre. A lemondott érsek mindvégig ártatlanságát hangoztatta.
Philip Edward Watsont még 2001-ben II. János Pál pápa
nevezte ki Adelaide érsekének. A május 22-i bírósági ítélet
után felfüggesztette saját magát az érseki tisztségből, de nem

mondott le. Lemondását azután nyújtotta be Ferenc pápának,
hogy Malcolm Turnbull ausztráliai miniszterelnök, továbbá
az ausztrál püspökök és papok szervezete (NCP) is a távozását szorgalmazta a pápánál.
Az ausztráliai egyház tagjai által elkövetett szexuális viszszaélések kivizsgálását 2012 óta végző bizottság tavaly decemberben ismertette munkájának eredményét: 17 kötetben
15 ezer „tanúvallomást” gyűjtött össze, és mintegy 8 ezer áldozatot hallgatott meg zárt ajtók mögött. A vizsgált esetek
között van olyan, amelyet még az ötvenes években követtek
el, de a kilencvenes években elkövetett erőszak is.
A szintén ausztráliai Melbourne bíróságán kell védekeznie
George Pell bíborosnak, akit azzal vádolnak, hogy tudomása
volt a hetvenes években papok által elkövetett pedofil erőszakról, de eltussolta ezeket. Pell bíboros 2014 óta a vatikáni
pénzügyi reformokért felelős gazdasági titkárságot vezette,
ebből a tisztségéből a pápa ideiglenesen felfüggesztette, és
ezután visszatért Ausztráliába. A bírósági ítélet idén várható.
Július 27-én a szintén erőszakkal vádolt, jelenleg 88 éves
Theodore McCarrick nyugalmazott washingtoni érsek lemondott bíborosi tisztségéről. 1927 óta most először fosztottak meg bíborost címétől. Korábban a chilei püspöki kar
újabb két tagja mondott le, velük a latin-amerikai országban
már öt püspök távozott egyházmegyéje éléről, miután Ferenc
pápa a Vatikánban tanácskozott a chilei püspöki karral a tagjait érő pedofíliavádak miatt. A pápa az áldozatokat is fogadta Rómában.

Ország – világ
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Vizsgálat az adóhatóságnál
a Johannis család háza miatt

Eugen Teodorovici pénzügyminiszter vasárnap este
kijelentette, vizsgálatot rendelt el a tárca fennhatósága alá tartozó intézményeknél és az Országos
Adóhatóságnál (ANAF), hogy kiderüljön, milyen
módon alkalmazták a törvényt a Johannis család
háza kapcsán. „A minisztérium és az ANAF szintjén
ellenőrzést rendeltem el, hogy kiderüljön, a múltban
hogyan történtek a dolgok, és hogy miért nem alkalmazták a törvényt. Másodsorban megkértem az igazságügyi minisztériumot, vizsgálja ki a nagyszebeni
közjegyző tevékenységét”. Hozzátette: ezt a két intézkedést évekkel ezelőtt meg lehetett volna hozni, hiszen
2016-os esetről van szó. A miniszter szerint az lenne
indokolt, ha a nagyszebeni közjegyző intézkedne, hogy
kerüljön vissza az ingatlan a román állam tulajdonába, és ezzel véget érne az ügy. (Mediafax)

Költségvetés-kiigazításról
tárgyal a kormány

Költségvetés-kiigazítással kapcsolatos találkozóra
hívta minisztereit hétfőn Viorica Dăncilă miniszterelnök. A találkozónak az a jelentősége, hogy a kormány
ezen a héten költségvetés-kiigazításról fog dönteni.
Ezzel párhuzamosan egyeztetett a képviselőház elnökének irodájában Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt (PSD), illetve Călin Popescu Tăriceanu, a
Liberálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE)
elnöke. (Mediafax)

Újabb ugrással már
3,47 százalékon a ROBOR

A pénteki 3,45 százalékról 3,47 százalékra ugrott hétfőn a háromhavi irányadó bankközi kamatláb, a
ROBOR 3M – derül ki a Román Nemzeti Bank (BNR)
adataiból. A hathavi irányadó bankközi kamatláb értéke eközben a pénteki 3,51 százalékról 3,53 százalékra nőtt. A kilenchavi ROBOR 3,55 százalékról 3,57
százalékra, a 12 havi pedig 3,63 százalékra emelkedett. (Mediafax)

Ázsiai országokból importál
munkaerőt Románia

Ázsiai országokból kezd munkaerőt importálni Románia turizmus, ipar, építőipar és mezőgazdaság területén – derül ki a Smartree humánerőforrás-tanácsadó
cég hétfői tanulmányából. A Smartree szerint a hotelekben, éttermekben, cateringben, gyártásban, könynyűiparban,
mezőgazdságban,
építőiparban,
szolgáltatásokban alkalmazott külföldiek legtöbbje a
Fülöp-szigetekről, Nepálból, Vietnamból, Indiából, Indonéziából vagy Thaiföldről származik – vagyis olyan
országokból, ahol az életszínvonal a romániainál is
alacsonyabb. A tanulmány szerint a nem uniós országokból azokban a szektorokban alkalmaznak munkaerőt, ahol olyan emberhiány van, ami már
veszélyeztetheti a vállalatok tevékenységét. A legnagyobb hátrányt a nemzetközi munkaerő-felvétel
magas költségei, a projektek hossza, a kulturális és
nyelvi különbségek és a munkavállalók kulturális integrálása, illetve az alkalmazáshoz szükséges papírmunka mennyisége jelenti – közli a Smartree.
(Mediafax)

„Védőpajzs”
(Folytatás az 1. oldalról)

kötelezővé válik a prefektusi, a dekoncentrált intézményekben, ami alkotmányellenes. Szerintük a hivatalos
ügyintézésre sem szabad kétnyelvű űrlapokat biztosítani. „Románia alkotmánya szerint a hivatalos okmányokat a hivatalos nyelven kell megszövegezni. A jogi
rendszer előírja, hogy a nemzeti kisebbségek anyanyelvén megfogalmazott beadványnak csak fordítás jellege
lehet. Ellenkező esetben két hivatalos okmányt kapunk
két nyelven, ami az alkotmánnyal szembefordulva hivatalossá tenné a kisebbségi nyelvet”. Ezáltal pedig – kiabálták a fórumolók és tüntetők – a Kovászna, Hargita
és Maros megyében kisebbségben lévő románoknak esélyük sem lesz a megmaradásra.
Nem megy ritkaságszámba minálunk a tüntetés. 2016
decembere óta szinte folyamatosan tüntetnek valakik
valaki vagy valami ellen. Időnként még az államfő is
„besegít” nekik. Ám egyelőre sem a kormányt, sem a
parlamenti többséget nem sikerült „leváltani”.
A vasárnapi tüntetőket sem az autópályák hiánya, az
egészségügy vagy az oktatás helyzete érdekelte. De még
az sem, hogy a fél országot elmosta az ár, emberek ezrei
váltak földönfutóvá. Ők lengő trikolórok tömegével és
hangerővel próbáltak „védőpajzsot vonni a román
nyelv köré”.
Mit nekik életminőség, autópálya, közbiztonság: éljünk kenyéren és vízen, törjük kerekünket, bokánkat az
utakon, lövöldözzünk egymásra a tereken, csak a magyar nyelv ne nyerjen teret.
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Mi lesz veled, Poklos-patak?

(Folytatás az 1. oldalról)
A Poklosról
A Poklos-patak kódolt vízfolyás,
ami azt jelenti, hogy kisvízi medre
állami közvagyon, a Vízügy tulajdonában. Közismerten a két főág, a
Koronka irányából érkező Vácmány (Koronkai-patak) és a Jedd
irányából lefolyó Sásvári- (hivatalosan Saivari-Şaivari-Şarvari) patak
összefolyása alatti szakaszon viseli
ezt a nevet. A két ág összefolyásánál a vízgyűjtő terület több mint
fele a Sásvári ágé.
Az összefolyástól lefele a patak
hossza a szabályozott meder esetén
mintegy 4.530 m. Ez a patak természetes torkolati pontjára vonatkozik, amely a valamikori Ritz-fürdő
mellett van. Az 1970-es árvíz után
szabályozott Maros-meder ezen a
szakaszon már új nyomvonalon
halad, és így a patak a Turbinaárokkal együtt a Maros felső holtágába, vagyis zsákutcába torkollt.
Ezen vizek levezetését a holtág alsó
végének egy mesterséges árokkal
való meghosszabbításával vezették
be a Marosba az alsó gát alatt. Ezáltal a Poklos-patak 1,7 km-rel lett
hosszabb. A Jeddi úttól mérve a szabályozott meder hossza mintegy
4.010 m. A legújabb ÁVT (általános városrendezési terv, köznyelven
PUG – Plan urbanistic general) szerint, amelyben a folyóvizek sincsenek teljes mértékben és helyesen
feltüntetve, a koronkai ágon kb.
5,52 km, a jeddi ágon pedig kb.
5,53 km adódik.
A Poklos-patak vízgyűjtő medencéjének nagysága alapján kis vízfolyásnak számít, ennek ellenére
Marosvásárhely zónájában a Maros
folyó legjelentékenyebb bal oldali
mellékvize. Torrenciális, félállandó
vízfolyás, mely rendesen alig csörgedez, míg nagy esőzésekkor nagy
mennyiségű hordalékot szállít. A
Poklos-patak XX. század végén levonuló legnagyobb árvizei 1970ben és 1975-ben voltak, utóbbi
nagyobb, mint az 1970-es, amikor
a Maros folyó katasztrofális árvízzel sújtotta városunkat. Mindkét alkalommal például a Radnai utcában
és a Tudor Vladimirescu utca vele
párhuzamos szakaszán a víz mélysége kb. 1,3-1,5 m volt. De valamikor az 1960-as évek elején a volt

Szív (ma Dr. Emil A. Dandea) utcai
gyaloghíd felett a patakon egy tavaszi jégzajláskor jó kétméteres jégtorlasz képződött az utca szintje
felett, amelyet csak a katonaság tudott dinamitos robbantással megbontani. A mederszabályozás utáni
évtizedekben tapasztalatom szerint
a legnagyobb árvíz 1981. július 28án vonult le a patakon.
Árvízvédelmi tervek
és területrendezés
A Bernády György polgármester
által kezdeményezett és 1908–1911
között kiépített első városi központosított csatornahálózati rajzokon
már pontosan meg van jelölve a
szeszélyesen kanyargó sekély
medrű Poklos-patak szabályozási
nyomvonala az újonnan megnyitandó utcákkal együtt.
A patak első jelentős szabályozása valamikor az 1930-as évek (?)
tájára tehető, és az 1970-es és 1975ös árvizek idejéig még szabályosan
kialakított szimmetrikus trapézszelvényű, füvesített rézsűjű földmeder
formáját mutatta.
Már az 1970-es árvíz után szóba
került a Maros mellett a Poklospatak rendezésének ügye is, amelyet az 1975-ös árvíz csak
megsürgetett, ugyanis épp készülőben voltak a Tudor lakónegyed tervei. Ezeket az akkor is érvényes
előírások szerint, a terület- és településrendezési tervekkel összehangoltan végezték. Ekkor már az
1971-es hidrológiai adatok alapján
készen volt a Poklos-patak szabályozási előterve is, amelyet a volt
megyei tervezőintézet dolgozott ki.
Az 1975-ös árvíz után újraértékelt
árvízhozamok viszont átlagosan
30%-kal nagyobbak voltak az
1971-es értékekhez képest, aminek
következtében a tervezett szabályozott patakmeder és a rajta átvezető
hidak helyzete is gyökeresen megváltozott, átértékelésre kötelezve az
eredeti árvízvédelmi elképzelést.
Az első átfogó árvízmentesítő tanulmány 1975-ben készült, amelyben négy változatot elemeztek egy-,
illetve négytározós rendszerben. Ez
azt jelenti, hogy a völgyekben levonuló árhullámokat ideiglenesen egy
vagy négy gát által létrehozott gyűjtőtóban visszatartják, és a gátak berendezéseinek ellenőrzése alatt

összehangoltan az alsó szakaszon
kialakítható meder vízhozam-kapacitásának megfelelő mértékben engedik leürülni. A mértékadó
árvízhozamok esetében a leürülés
néhány napig is eltarthatott. Az egytavas változat pont az összefolyásnál megépített gátra alapozódott, az
ideiglenesen felduzzasztott árvíztér
felnyúlt volna a völgyeken mindkét
falu irányába. A javaslat a kéttavas
rendszert javasolta a legalkalmasabbnak, ezt ábrázolja a mellékelt (1.
oldali) térképvázlat. Az elsőt további
tanulmányok sorozata követte 1976ban, 1980-ban, 1982-ben, 1983-ban
és 1989-ben, amelyek ugyanarra a
következtetésre jutottak.
Az említett tervekben a tározókat
a vonatkozó szabvány alapján az
árvíz-mentesítendő belterület védelmi szintjének megfelelően méretezték. Ehhez pedig 2%-os –
statisztikailag 50 évenként egyszer
előfordul(hat)ó – gyakoriságú méretezési és 0,5%-os gyakoriságú
(200 éves) ellenőrzési árvízhozam
tartozik.
A 2006-os övezeti (zonális) területrendezési terv, a 2009 táján készült Marosvásárhely metropolitán
övezet fejlesztési stratégiája című
tanulmány, a 2010-ben készített legújabb ÁVT, a 2010-ben kidolgozott Marosvásárhely municípium
integrált városfejlesztési terve
(PIDU) és a 2012-ben készített megyei területrendezési terv a Poklospatak problematikájáról ellentmondásos, esetenként hiányos vagy
megtévesztő információkat tartalmaz. Az ÁVT környezetvédelmi tanulmányában a szerzők pedig nem
kevesebbet állítanak, mint hogy a
Poklos-patak mentén csak a Liviu
Rebreanu, a Iuliu Maniu és a Szabadság utcai hidak övezetében található kis mellékutcák lakói
vannak árvízveszélynek kitéve (!).
Vagyis, másképpen fogalmazva,
sem a patakmedret kísérő utcákban,
sem a Tudor negyedi szakaszon
nincs árvízveszély. Ezzel szöges ellentétben, ugyancsak hivatalos kimutatások szerint, a Poklos-patak
árvízveszélyes övezetében csak lakossági adatok tekintetében 1.720
ingatlanban (lakóház és lakrész)
több mint 10.000 lakos érintett közvetlenül. És ez az adat is az 1975-

A hétvégi záporesők újabb
áradásokat okoztak országszerte. A Brassó megyei Ürmösön személygépkocsikat
sodort el az ár, míg Héjjasfalva községben negyedik alkalommal okozott áradást az
esőzés.

kásukat. Azonban továbbra is állandó árvízkészültségben élnek,
ami egyre elviselhetetlenebb számukra. Elmondásuk szerint újra feltelt iszaphordalékkal a híd alatti
szakasz, a jelek szerint az eddigi
medertisztítás rendkívül rövid ideig
tartott. Aggódnak a patak partjának
a beszakadása miatt, amely az új
kerítésüket is tönkreteheti. Úgy
érzik, az állandó veszélyhelyzetben
magukra maradtak aggodalmaikkal.
Amint Bartalis Levente alpolgármester elmondta, már a negyedik
hétvégén okoz kellemetlenséget és
rengeteg kárt a lakosságnak a patakokból, valamint a hegyoldalról lezúduló vízmennyiség. Ezúttal a
Szénégetők-pataka csak helyenként
lépett ki a medréből, a domboldalakról ömlött azonban a víz. Több
hektár területet és ingatlanokat
árasztott el a víz. Múlt hét végén az
ugyancsak Héjjasfalvához tartozó
Feleken volt villámáradás.
Nagy Zsigmond helyettes kormánybiztos megkeresésünkre hangsúlyozta, hogy a héjjasfalvi
áradások orvoslásának ügye napirenden van, nem feledkeztek meg
róla annak okán sem, hogy a településen országút halad át, és nem szeretnék,
hogy
fennakadások

legyenek a közúti közlekedésben.
Hétfőn délelőtt összehívott egy válságtanácskozást, amelyen a vízügyi, útügyi, erdészeti igazgatóság,
a vészhelyzeti felügyelőség képviselőivel tanácskozva keresték azt a
műszaki megoldást, amely a jelek
szerint nem egyszerű. A közúti
hidat a betontalapzat miatt ugyanis
nem lehet szélesíteni, amennyiben
pedig a medret tovább mélyítenék,

Áradások országszerte és a megyében

Héjjasfalva községben negyedszer

Szer Pálosy Piroska

Maros megyében Segesvár környékén és a Küküllő menti településeken
okozott
kárt
az
árkon-bokron hirtelen lezúduló
nagy vízmennyiség. Héjjasfalván
újra ingatlanokat árasztott el, ezúttal
készültségben kapta az egykori károsultakat, ott a segesvári katasztrófaelhárító egység szivattyúzta ki a
vizet. Dánoson és Szásznádas Segesvár felőli bejáratánál úttestre
dőlt fa miatt volt fennakadás a közúti forgalomban. Kundon pincéket
árasztott el, ott a dicsőszentmártoni
készenléti felügyelőség mentőegysége segédkezett. Segesváron a
Nyárfa/Plopilor utcában villanyvezetékekre zuhant egy fa.
A héjjasfalvi Buzogány családtól
ezúttal arról értesültünk, hogy a második áradást követően kihelyezett
homokzsákok mentették meg a la-

ös árvíz körülményei közötti,
amelynek nagyságát a Vízügy
annak idején nagyjából 10%-os
gyakoriságúnak becsülte! Az egyik
tanulmányban a tervezők megjegyzik, hogy a vízgazdálkodási adatokat a Vízügy szolgáltatta. Megint
csak azt tapasztalhatjuk, hogy a
város szempontjából annyira fontos
Poklos-ügy is ennyire szakszerűtlenül, alábecsülve kerül tárgyalásra.
A Népújság egy 2004-es ankétjában az akkori jeddi alpolgármester
és a koronkai polgármester szerint
a megyei tanács tudott az árvízvédelmi tervekről, a rendszerváltást
követő néhány évi halogatás után
viszont mégis megadták azokra a
területekre az építési engedélyeket.
Viszont az építési engedély megszerzése a vízjogi engedély megszerzését is feltételezte. Ezek
szerint a Vízügy és a megyei tanács tudatosan szegték meg az előzőleg elfogadott tanulmányok
előirányzatait és a törvényes rendelkezéseket.
A Maros Vízügy 2015-ben véglegesített második vízgyűjtőmedence-menedzsmenttervében
határidő nélkül megjelölve ott van
a Poklos-patak komplex rendezési
terve is. A tervezett főbb kapacitások: egy állandó tározó, két időszakos tározó, 0,54 km mederkotrás,
12 darab radiális zsilip és 1,97 km
betontáblás mederburkolat. Az adatokat látva rögtön kiderül, hogy ez
az elképzelés gyökeresen különbözik a rendszerváltás előttitől.
A sajtócikkekből egy 2012-es
vízügyi igazgatói nyilatkozatot kiragadva megtudjuk, hogy kb. 3
hónap alatt elkészül egy végleges
árvízvédelmi terv, amely szerint az
összefolyásnál egy kis tavacskával
meg lehet oldani a szükséges árvízvédelmet oly módon, hogy az a
patak befedését is lehetővé teszi
majd. Ennél komolytalanabb kijelentést nemigen hallottam. Épp
ennyire hozzá nem értőek lettek
volna a rendszerváltás előtti tanulmányok tervezői? Meggyőződésem, hogy ez épp fordítva igaz,
ugyanis ők tapasztalt szakemberek
voltak.
Ezzel szöges ellentétben, egy
2013-as nyilatkozatában a Vízügy
illetékese szerint a Sásvári-patakon
a két főág összefolyása felett egy állandó tározó, Koronka felett pedig
két időszakos tározó lesz kialakítva.

a vízügyi szakemberek szerint a
Küküllő vízszintjénél alacsonyabbá
válna. Olyan műszaki megoldásokat próbálnak kidolgozni, amelyekkel
megakadályoznák
az
utóbbiakhoz hasonló áradásokat. A
tervezők Brassóból érkeznek annak
érdekében, hogy a helyszínen tájékozódjanak és a megfelelő tervet kidolgozzák.
Hatalmas
az
iszaphordalék, erre az erdészeti
igazgatóságnak is megoldást kell találnia. Az omladozó patakpartot a
vízügyi igazgatóság kell helyreállítsa, egy nagy beruházást terveznek, sürgősségi úton benyújtottak a

Továbbá a Poklost két, meg nem
nevezett szakaszon, 215 m, illetve
1.425 m hosszúságban lefedik, rajta
parkolókat és zöldövezeteket, a szabadon hagyott szakaszokon pedig
zsilipek beiktatása révén állandó
víztükröt fognak létrehozni. Mindezek révén, állítja a Vízügy, a Poklos-patakot egyenesen amszterdami
környezetté fogják varázsolni. Egy
2017-es riportban a Vízügy igazgatója szerint a város felett tervezett
víztározóról azért kellett lemondani, mert a terület magánkézbe került, beépítették és egy lakóparkot
is terveztek oda!!!
Összefoglalásként ki kell emelni,
hogy minden rendszerben létezett
olyan előírás, mely szerint a területés településrendezési terveket kötelező módon össze kell hangolni az
infrastrukturális tervekkel is (vízgazdálkodási, közlekedéshálózati,
energiaellátási, távközlési). Az ezen
létesítmények számára kijelölt területeket/sávokat kiemelten kell kezelni az írott részben, és ugyanúgy
megjelölni a térképeken is, azokra
pedig építési tilalmat kell bevezetni
és elrendelni, amely az illető tervek
végleges jóváhagyása után törvényerővel bír. Amint a Poklos-patak
esete is bizonyítja, nálunkfelé ezek
az előírások is csak papíron léteznek. A Poklos-patak, illetve a megyeközpont szempontjából oly
fontos árvíztározók helyét a rendszerváltás után sűrűn beépítették, és
most már ott halad át az időközben
jóváhagyott, néhány éve már épülőfélben lévő délkeleti terelőút is. Továbbá a két község falvainak
belterületét is jelentősen megnövelték, amiből megint csak arra a következtetésre jutunk, hogy sem a
megyei tanácsnak, sem a Vízügynek nem volt mindezek ellen
semmi kifogása. Jelenleg Marosvásárhely belterülete összeér Jedd és
Koronka belterületével, és így az
összefolyásnál elképzelt árvíztározó számára már zsebkendőnyi
hely sem maradt. Az új belterületi
határokkal a jeddi ágon már sehol
sem lehet árvíztározót építeni, míg
a koronkai ágon csak a Sóskút-patakon maradt némi hely. Mindezek
ellentmondanak a Vízügy által ismertetett árvízvédelmi terv előirányzatainak. Ezek után hogyan
lehetne másképpen jellemezni a hatósági magatartást, mint hogy felelőtlen?

minisztériumhoz egy tervet, annak
az elfogadására várnak.
A megyében ezúttal többnyire
pincéket és mezőgazdasági területeket árasztott el a víz, a prefektúrára hétfőn a déli órákig nem
érkezett jelentés a megyében történt
rendkívüli károkról.
A gyakori áradások kapcsán az
alprefektus az okok között a kellőképpen ki nem takarított és karban
nem tartott patakmedreket említette, illetve azt, hogy sokan a folyók és patakok árterületére
építkeztek, ahol az építkezés sosem
volt engedélyezve.

Fotó: Aszty Zoly
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Petőfire emlékeztek

Az Ispán-kútnál, a templomban és a múzeumkertben

Fehéregyháza fennállásának
787. esztendejében, 2018. július 29-én, a Petőfi Sándor
Művelődési Egyesület szervezésében újra hagyományos
Petőfi-ünnepélyt tartottak, az
1849. július 31-ei csatára, valamint Petőfi Sándorra emlékezve.

Az egész heti folyamatos esőzések, pár nappal korábban a múzeum tere előtti útburkolat
„véletlen” javítási célú felbontása
nem kevés gondot okozott a szervezőknek, attól tartottak, veszélybe
kerülhet a rendezvény megtartása és
sikere.
Úgy mint Petőfi, még nem élte át
soha költő az életet
Mint minden évben, az idén is a
megemlékezés az Ispán-kúti emlékműnél kezdődött, azon a helyen,
ahol nagy költőnk jóslata beteljesedett.
Szabó József, az egyesület elnöke
és az esemény műsorvezetője a
nagy forradalmár költő életútját
idézte, Somogyi Gyula megfogalmazásában: „Úgy mint Petőfi, még
nem élte át soha költő az életet. Egy
gazdag pálya, telve annyi rajongással, és mégis minden, minden megnemesedik abban a tiszta kebelben,
melyet maga mond templomnak.
Minden az emberiesség tisztult
alakjában testesül meg költészetében. Megtisztítja magát az életet is
hibáitól, salaktól, mert egy magasabb erkölcsi törvénynek rendelte
alá. Ez a szent és sérthetetlen törvény: hazája üdve, népe szabadsága, szülő, testvér, barátok és
hitves szeretete, a jók becsülése, a
szegények és elhagyottak felkarolása. Ez élt a szívében, ennek szentelte életét, ennek szolgálatába
rendelte költészetét.”
Az Ispán-kúti megemlékezésen
részt vevők együtt fohászkodtak Istenhez, Imecs Lajos nagybúni református
lelkész
igeolvasását
hallgatva, majd megkoszorúzták az
emlékművet. Páll Zalán fiatfalvi
diák szavalatával, a magyar és a
székely himnuszok eléneklésével
zárult a nap első eseménye.
Délelőtt 10 órai kezdettel a helyi
református templom adott helyet az
ünnepi istentiszteletnek, ahol az Er-

délyi Református Egyházkerület főjegyzője, Kántor Csaba parajdi lelkész hirdetett igét. A kedvezőtlen
időjárás miatt elmaradt a múzeumkertbe tervezett program, a megemlékezésre a múzeumkerttel
szembeni unitárius templomban került sor.
Félegyházától Fehéregyházáig
A zsúfolásig megtelt unitárius
templomban a Kövecsi Csaba karnagy által vezetett fúvósok kíséretében elhangzott a magyar himnusz
és Varga Gergő segesvári diák szavalata: Mit daloltok még ti, jámbor
költők?
Szabó József köszöntötte a megjelent emlékezőket, külön kiemelve
a különböző intézmények képviselőit és az esemény támogatóit, a
Maros Megyei Tanács, valamint a
Communitas Alapítványt.
Bevezetőjében a 121 évvel ezelőtti, első nagyméretű megemlékezésről íródott cikkből idézett, mely
1879. augusztus 1-jén jelent meg a
Vasárnapi Újságban: „Százával

egymásra halmozott nemzeti hősök,
névtelen félistenek porló hamvait
rejti kebelében a honvéd emlékkel
megjelölt közös sírhalom. Vérök,
poraik összefolytak úgy, hogy a
képzelet is alig tudja őket egymástól különválogatni. De egy csak
anyagilag vegyült össze velük.
Ennek az egynek neve, szelleme oly
fénynyel ragyog ki az enyészet sötét
sírgödréből, hogy tündöklését az
egész művelt világ látja és bámulva
csodálja és fogja csodálni időtlen
időkig. A nemzet nagy lantosa, Petőfi Sándor ő, kit a nagy idők épen
a legjobbkor azért szültek, hogy varázshangú szószólója legyen, hogy
századunk szent igéit: az egyenlőséget, testvériséget és szabadságot
ne csak apostolként hirdesse,
hanem vére hullásával, s hősi halálával is megpecsételje.”
A felszólalók sorát Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa
részéről Percze László konzul nyitotta meg. Köszöntőjében kitért az
1848–49-es események fontossá-

gyermekkoncertet, és fellépett a
nyárádszeredai elemi iskolások kórusa is.
Boda L. Gergely főszervező szerint feleannyian vettek részt, mint
az előző alkalommal, így nem volt
zsúfoltság, nyugodt körülmények
között élvezhették a hétvégét a látogatók és táborlakók, akiknek fele
volt nyárádmenti, a többiek kolozsváriak, marosvásárhelyiek, székelyudvarhelyiek, sepsiszentgyörgyiek,
de volt egy-két magyarországi is.
Az idei második fesztivál a nyárádszeredai polgármester, Tóth Sándor
kezdeményezésére és bátorításával
született, ő volt az, aki szerette
volna, ha a nyárádmenti gyerekek is
részt vehetnek abban, amiben azok
a családok is, akiknek az első rendezvényre sikerült jegyet szerezniük. Boda Gergely örömét fejezte
ki, hogy részesei lehettek a Nyárádmente Fesztiválnak, amelyet sikeres, hosszú távú rendezvényként
szeretne látni, de nem tudja, hogy
számukra lesz-e következő, mert
ebben a formában nem kívánnak
többé gyermekfesztivált szervezni.
Köszönet illeti azokat a lelkes és
önzetlen támogatókat is, akik az elmúlt években a rendezvény mellett
álltak, segítették abban, hogy ilyen
színvonalon és minőségben tudják

ezt megszervezni, illetve hogy jelképes, mintegy egyharmadnyi áron
tudják ezt igénybe venni a családok.
Egyik fő támogatójuk egy csíkszeredai vállalkozás volt, de a legnagyobb segítséget a Bethlen Gábor
Alap és a nemzetpoliktikai államtitkárság biztosította – mondta el a főszervező.
Az önfeledten játszó gyerekek
szüleit arról kérdeztük, milyennek
találják a fesztivált. A szentgercei

Nyugalmasabb, derűsebb szórakozás

A hét végén idén másodjára
szerveztek Gézengúz gyermekfesztivált a nyárádszentlászlói Pásztortűz panziónál,
ahol ezúttal kevésbé volt zsúfolt a tér.

Ugyanazokon a játékokon, kézműves-tevékenységeken, programokon vehettek részt a gyerekek és
szüleik, mint amilyeneken társaik
három héttel ezelőtt. Az időjárás is
kegyesebb volt, így a körhintát,
diótörőt, lengőtekét, a horgászatot,
célbadobást, sárkányütést és sok
egyéb játékot és társasjátékot sokan
és vidáman játszották, de állandóan
tele voltak a kézműves-műhelyek
is, ahol fafaragást, bútorfestést,
agyagozást, batikolást, nemezelést,
gyöngyfűzést és egyebeket csinálhattak a gyerekek és felnőttek. A
Védem térben és a Waldorf-sátorban előadások, foglalkozások zajlottak, s a Tudományok Házában a
múltkorinál jóval több fizikai és kémiai bemutató előadást, kísérletet
követhettek végig az érdeklődők. A
nyárádszeredai önkéntes tűzoltók
gyerekcsapata bemutatót tartott, és
a zene, tánc sem hiányzott a három
nap alatt. Voltak gyermek- és néptáncprogramok, a színpadon a csíkszeredai Mesehetes és a budapesti
Eszterlánc együttesek adtak elő

gára, Petőfi Sándor szerepére, és
biztosított bennünket az anyaország
támogatásáról nemzeti hagyományaink megvédésében, megtartásában.
Székelykeresztúrról a Molnár István Múzeum muzeológusa, Sándor
Zsigmond Ibolya, A mi Petőfink
című könyv szerzője részletes leírást adott Petőfi Sándor és hős honvédtársainak
helyzetéről
a
székelykeresztúri tartózkodásuk
alatt, kiegészítve a fehéregyházi
csata történéseivel. Ezt követően
Oroszhegyi Abigél fehéregyházi
diák előadásában hallhattuk Petőfi
Sors, nyiss nekem tért… című versét.
A magyarországi küldöttségek
közül elsőként Pohankovics András, a szülőváros, Kiskőrös alpolgármestere szólt az ünneplőkhöz.
Beszédében kiemelte a nemrég elhunyt Kányádi Sándor költőt (a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület
korábbi tiszteletbeli elnökét) is, felelevenítve a kötődést, tiszteletet Ká-

Demeter Tünde sok pozitív véleményt hallott az előző rendezvényről, ezért is szerettek volna részt
venni, és nem csalódtak, minden
tetszett és mindent ki is próbáltak.
Azt is nagyon érdekesnek találta,
hogy itt minden fordítva történik:
a szórakozásért, játékért jutalmat
kapnak, míg a munkáért, tanulásért
fizetniük kell.
Hasonlóan látta a backamadarasi Westerbeke-Gálfi Arabella is,
aki két fiát hozta el: nagyon sok jót
hallottak a fesztiválról, ezért eljöt-

Mindenért meg kell dolgozni – a szórakozásért petákot kapsz, amit elköltesz, hogy dolgozhass
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nyádi részéről nagy költő elődje
iránt. S mivel a kiskőrösi küldöttség
előzőleg megkoszorúzta az erdélyi
költő nagygalambfalvi sírját, az alpolgármester hangsúlyozta, hogy a
szülőváros nem feledi a nemzet költőit.
Kiskunfélegyháza nevében, ahol
Petőfi legszebb gyermekéveit töltötte, Balla László polgármester beszélt. Többek közt ismertette, hogy
mit is jelent számukra Petőfi Sándor, városukban hogyan őrzik kultuszát, és ennek jegyében a
Segesvárral és Fehéregyházával kialakult húszéves kapcsolatot is kiemelte, idézve a már kedvelt
kétsoros párosítást: „Úgy indultam
el, mint kisgyerek”(Félegyháza) –
„Ott essem el én, a harcz mezején”
(Fehéregyháza).
„Anyám, az álmok nem hazudnak” – írta Petőfi Jövendölés című
versében, melyet Páll Zalán fiatfalvi
diák szavalt el.
A szónoklatok sorát a Debrecenbőlérkező Csontos Jánoshagyományőrző
huszár százados zárta. Beszédében
pontos jelentést adott Bem tábornok
és Petőfi kapcsolatáról, rávilágítva
arra, hogy Petőfi nemcsak nagy
forradalmár költő, hanem jó katona
is volt.
Az egykori Petőfi-ünnepélyek
szinte elmaradhatatlan részét alkották a világszabadság költőjének
megzenésített versei, a Petőfidalok. Ezeket az időket felidézve
hallhattunk néhány dalt a segesvári
Homo Novus Egyesület férfikórusának előadásában, Volkán Sándor
irányításával.
A Fehéregyházára 26. éve visszatérő közönségkedvenc, a sárospataki „8kor” Színház társulatának
fellépése következett. Műsorukban
Bodnár Éva Hazafelé és Kányádi
Sándor Felemás őszi ének című versei szerepeltek, valamint két dal:
Kovács Nóri: Magyarnak lenni és a
Kormorántól a Reménység temploma.
Az unitárius templomban megtartott megemlékezés a Székely
himnusz eléneklésével ért véget, de
időközben odakint rövid időre eloszlottak a felhők, s így nem maradhatott el a turulmadaras
emlékmű és a Petőfi-szobor megkoszorúzása sem a részt vevő intézmények,
egyesületek,
fellépők
részéről.

tek kipróbálni a játékokat. Érdekes, hogy mindenért meg kell dolgozni, és erre megtanítják a
gyerekeket is, akik csak fizetség
ellenében próbálhatnak ki ezt-azt,
és ez számukra kihívás.
A marosvásárhelyi Cseke Péter
felesége is aktívan részt vett egyes
programok szervezésében, de ő a
mindenre elszánt két gyerekét is ki
akarta fárasztani, amihez tökéletes
ez a hely, továbbá örvendetesen
nyugalmasabb, kevésbé zsúfolt a
mostani rendezvény. (G.R.L.)

Fotó: Gligor Róbert László
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A gyulafehérvári
7-es régióközpont
által kezelt vidékfejlesztési alapból 1
millió euró támogatást nyert a község
csatornázásra, amiből 4 km fővezetéket
helyeznek el Káposztásszentmiklóson. A munkálatok
folyamatban vannak
(fotó). A támogatásból egy szennyvíztisztító állomást is
A
megépítenek.
munkálatokat a kivitelezővel kötött szerződés alapján 2019.
április 19-ig kell befejezni. Egy második
szakaszban tervben
van a munkálatok
folytatása. A tervek
alapján szintén az említett pályázati lehetőség szerint 6 millió eurót
szánnak a csatornahálózat kiépítésére a községhez tartozó nyolc faluban. A teljes csatornázással
2021-ben készülnének el. Bodó
Károly-Gyula alpolgármester szerint a támogatást megnyerte a köz-

Hagymásbodon

Fintaházi falunap

Csatornázás

Szerkeszti: Vajda György

Fotó: Henn Attila

Július 29-én Fintaházán szerveztek falunapot. A délelőtti ökumenikus
istentiszteletet követően Ferenczi György polgármester köszöntötte az
egybegyűlteket, majd Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke többek
között elmondta, hogy „minden ilyen esemény tulajdonképpen egy nagyszerű alkalom arra, hogy felmutassuk mindazt, ami összeköt bennünket
és erős közösséggé tesz”. Az ünnepélyes megnyitó után kulturális műsoron vehettek részt a megjelentek.

Tanulmány aszfaltozásra

ség, a kiírás szerint a finanszírozást
és a kivitelezést kötelezően két
szakaszban kell lefolytatni, de garancia van arra, hogy az említett
időszakig kiépül a községben a lefolyórendszer. Hozzátette, ezzel
szemben gondok lesznek az ivóvízhálózat kiépítésével, ugyanis a
község benne van a Nyárádszereda

– Nyárádtő közötti fővezeték útvonalában, amelyet az Aquaserv
(Aquainvest) épít ki. Egyelőre
azonban – tudomása szerint –
mivel kevés az igény a vezetékes
ivóvíz bevezetésére, és nem tudják biztosítani a megfelelő vízmennyiséget, akadozik a terv
kivitelezése.

Természetesen azt is tervbe vették, hogy a csatornahálózat lefektetése
után leaszfaltozzák a község utcáit. Egyelőre 9200 méter utcahálózatra
készül a terv, amelynek költségei mintegy 9 millió lejre rúgnak. Jelenleg
egy olyan tanulmányt készítnek elő, amellyel, ha kell, akár szakaszonként
is pályázhatnak finanszírozásra.

Sportterem létesül

Sikeresen pályázott a község a kormány vidékfejlesztési alapjánál
(AFIR), ahonnan 683.000 lej támogatást kapnak egy szabványméretű
sportterem megépítésére a csibai iskola udvarán. Az épület 195 négyzetméter hasznos felületű lesz, öltözők, zuhanyozók, raktárhelyiség, tanári
szoba tartozik majd hozzá. Jelenleg a Nyárádkarácsoni Polgármesteri Hivatal elektronikus úton (SEAP) meghirdette a pályázatot a kivitelező kiválasztására. A nyertes cég a szerződéskötéstől számítva hat hónapon belül
kell elkészítse a sporttermet.

Két település árvája

nius elsejétől szolgálja a közösséget. Marosvásárhelyen segédlelkészként a felsővárosi gyülekezetben volt, amikor megürült a
hely. Fél évig a kakasdi lelkész
szolgált be, aztán egy kedves ismerőse szólt, hogy foglalja el a helyet.
Amikor először kijöttek a várostól
alig pár kilométerre levő faluba, a
templom és parókia épületei el voltak hanyagolva. Gyakorlatilag a
nulláról kellett kezdeni az építkezést a közösségben. Az indulást
Csiha Kálmán akkori esperes segítette. Felajánlotta, hogy amennyiÚj idők krónikása
ben Orosz Gusztáv időnként
Orosz Gusztáv lelkipásztort a kö- beszolgál a Gecse utcai gyülekezelmúlt és a jelen krónikásának is zetbe, ezt a marosvásárhelyiek
lehetne nevezni, ugyanis 1986. júazzal hálálják
meg, hogy segítenek
a
hagymásbodoniakon. És ez
így is lett. Öt
év kistemplomi szolgálat
mellett kezdődött el a hagymásbodoni
közösségépítés
is. Önkéntes
munkával, kalákában, helyben készített
„cigánytéglákkal” javították
ki a parókia
1970-ben épített falait, tatarozták
a
templomot is,
kutat ástak, és
lassan igazi
földi paradicsommá vált a
környezet. Beindult az egyházi élet is. A
szokásos istentiszteletek
mellett ifjúsági
csoport is tevékenykedett,
Hagymásbodon közigazgatásilag Nyárádkarácsony községhez tartozik, pedig a
Maros és a Nyárád völgye közötti vízválasztó dombnak a
nagyobb folyó felőli szűk völgyébe húzódva olyan, mintha
a megyeszékhely peremtelepülése lenne. Múltját tanulmányozva úgy tűnik, mintha
egy kicsit a környékbeli helységek mostohatestvére lenne.
Sajnos ez így van a jelenben
is.

igen aktívan. A kezdeti időszakban történteket a papi lak falán
levő képek tanúsítják. 1990-ben
egészségi gondokkal küszködött
a lelki- pásztor, de a sikeres
műtét és a hagymásbodoni környezet helyrehozta – mondja.
A város és a nagyközség határán
Hagymásbodon csak közigazgatásilag tartozik Nyárádkarácsony
községhez, ugyanis a faluban lakók
mindenféle ügyüket (gyógyszertár,
orvos és minden egyéb) Marosvásárhelyen intézik. A községhez való
tartozás azt jelenti, hogy nincs ivóvíz-, csatornahálózat, aszfalt. A közművesítést egyelőre csak a földgázés a villanyhálózat jelenti. A város
terjeszkedik, nemsokára összenő a
faluval. Korszerű házak épültek,
vállalkozások létesültek a város és
a falu határában.
De valahogy a fejlődés,
a közművesítés leállt...
Annak ellenére, hogy közel van
a város, sikerül a református közösséget egyben tartani – mondja a lelkipásztor.
Mintegy
200-an
tartoznak gyülekezetébe, igaz,
sokan csak időszakosan tartózkodnak a faluban, vannak olyanok is,
akik csak a hétvégi házukba járnak
ki, mások pedig, bár a regiszterben
szerepelnek, valahol messze idegenben vannak. Talán azért maradnak a nyilvántartásban – mondja –,
mert az egyházközség ingyen biztosít végső nyughelyet és a temetéssel
járó szolgáltatást is. Rendszeresen a
templomba mintegy 20–25 személy
jár istentiszteletre, ami nem marad
el a más közösségekben tapasztalható átlagtól. Sokan a hétvégezők
közül is betérnek az isten házába,
majd azután mennek dolgukat végezni a Hagymásbodonban levő telkükre, hobbikertjükbe. Az ifjúsági
foglalkozásokat időszakosan tartják. Szerencse, hogy a lelkipásztor
fia gitárszakon tanul a kolozsvári
konzervatóriumban, és segít a fiatalok zeneoktatásában. A tavalyi falu-

napokon az iskola udvarán színvonalas műsort sikerült bemutatni, ez
is ösztönzi a fiatalokat, hogy még
„benézzenek a templomba”. Meglepő az, hogy a fiatalok a városiasodás ellenére még megtartják a
karácsony környéki jánosozást
vagy „istványozást”, és ez jó! –
hangsúlyozza a lelkipásztor.
Megfordult a kocka?
Ma igazi „ökumenizmus” jellemző a falura – válaszolja Orosz
Gusztáv, miután a jelenről érdeklődöm. Míg az elmúlt évszázadokban
a reformációt követően csak reformátusok lakták a települést, ma már
vannak ortodoxok, Jehova tanúi, a
Hit gyülekezete tagjai, adventisták
és az Új Kezdet egyház követői is.
A nemzetiségi összetétel is igen
megváltozott. Jelenleg mintegy 160
magyar, 350-400 roma lakik a faluban, az új házakat építők és a régieket felvásárlók döntő többsége
román ajkú. „A jövő Hagymásbodonban a cigányoké” – mondja a
lelkész –, mert olyan nagy a szaporulat, hogy néhány éven belül igen
nagy létszámban lesznek.
A tanítónő szerint a 2018/2019es tanévben 35 iskolaköteles roma
diák kezdi az iskolát. Más nemzetiségű nincs. (Aki teheti, városra
viszi gyerekét.) A tanítónők küzdenek azért, hogy a gyerekek maradjanak az iskolában. Az történik
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ugyanis, hogy beiratkoznak, az első
hetekben járnak, aztán kimaradnak,
mert a szülők elmennek máshova
dolgozni, bel- vagy külföldre, és
magukkal viszik a gyerekeket is.
Orosz Gusztáv közben elárulja,
hogy alapos levéltári és a falubeli
kutatás után egy falumonográfia kiadására készül, amely a legalaposabb krónikája lesz Hagymásbodonnak. Van, amiről mesélni –
mondja, mert több egykori híresség
is a falu lakója volt, akikről ma már
keveset tudunk. És érdekes az a változás, amelyen a Marosvásárhely
közeli falu végigment az évszázadok során.
A templom is érdekes kincseket
rejt. Megőrizték a régi fatemplom néhány padját és festett kazettamennyezetének elemeit, sőt az iktári Bethlen
család halotti címere is megvan.
A lelkipásztor azt mondja, addig
szolgálja közösségét, ameddig az
Úristen megengedi. Ha pedig a
megfelelő anyagi háttér is meglesz,
megjelenteti a falu krónikáját is.
Hogy a kis református közösség
meddig tud még fennmaradni a
modern kor változatos kihívásai
közepette, nem tudni. Lehet, hogy
ilyen szempontból a városiasodás,
az infrastruktúra-fejlődés több
kárt okozna, mint amennyi hasznot jelent, és így mégiscsak az a
jó, ha a nyárádmenti községhez
tartoznak.

2018. július 31., kedd __________________________________________________ KULTÚRA _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Augusztus 7-e és 12-e között

13. Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztivál

Amint arról korábban is olvashattak, augusztus 7-én ismét
kezdetét veszi az egyik legfiatalabb és legrangosabb marosvásárhelyi zenei szemle,
amely egyben Kelet-Európa
egyik legnagyobb ilyen jellegű eseménye: az immár 13.
alkalommal sorra kerülő Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztivál.

Kaáli Nagy Botond

A nemzetközi gitármuzsika
krémje érkezik ismét Vásárhelyre,
hogy egy héten keresztül ez esztendőben is ingyenesen látogatható
koncertekkel ajándékozza meg a
klasszikus és a dzsesszmuzsika rajongóit. A nemzetközi fesztivál
programjai a város különböző pontjain, főbb koncertjei pedig a Kultúrpalotában és a várban zajlanak, ahol
11 ország – közöttük Hollandia,
Franciaország, Spanyolország, Görögország, Magyarország, Oroszország, Olaszország, Argentína,
Ausztria, Venezuela és Románia –
elismert művészeit hallgathatja a
közönség. A hatnapos rendezvény
egyéni előadásokat (klasszikus
gitár, dzsessz, flamenco, fingerpicking), különböző kamarazenei
koncerteket (gitárduó, trió, gitárbandoleon duó stb.), dzsesszkoncerteket,
fiatal
tehetségek
bemutatkozását, mesterkurzusokat,
különböző szakmai beszélgetéseket, modern és régi hangszerek kiállítását kínálja. A fesztivál fő
meghívottja a Rosenberg trió,
amely először koncertezik Romániában.
A Beke István Ferenc gitárművész által létrehozott és az általa,
valamint a Harmonia Cordis Egyesület által főszervezett szemle augusztus 12-ig tart.
A szemle részletes programja:
Augusztus 7., 19.00 óra, marosvásárhelyi vár, eső esetén a Kultúrpalota nagyterme: Tudor GLIGA –
OROSZ Dávid duó (RO), ROSENBERG trió (NLD): Stochelo
ROSENBERG:
szólógitár,
Nous’che ROSENBERG: ritmusgitár, Nonnie ROSENBERG: nagybőgő.
Augusztus 8., Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem: 10.00 – 13.00,
illetve 15.00 – 18.00 óra: mesterkurzusok (klasszikus gitár, dzsesszgitár, kamarazene) és más szakmai
beszélgetések. 19.00 óra, a Kultúrpalota nagyterme: Ana-Maria
BIBESCU – Raisa MIHAI duó
(RO), Gabriel BIANCO (FRA).
Szünet. Duo Melis: Alexis MUZURAKIS (GRC), Susana PRIETO
(ESP). 22.00 óra: koncert a G.
Caféban – Mircea OANEŞ (RO)
és BABȚAN-VARGA Flórián
(RO).
Augusztus 9., Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem: 10.00 – 13.00,
illetve 15.00 – 18.00 óra: mesterkurzusok (klasszikus gitár, dzsesszgitár,
kamarazene),
szakmai
beszélgetések. 19.00 óra, marosvásárhelyi vár, eső esetén a Kultúrpalota nagyterme: Girán Péter
(HUN)
flamenco,
Nikita
BOLDYREV (RUS) dzsessz, Radu
Vâlcu quartet (RO) – Radu
VÂLCU (gitár), Răzvan FLORESCU (ütős hangszerek), Mihai
BALABAŞ (hegedű), Andrei PETRACHE (zongora). 22.00 óra:
koncert a G. Caféban: Cristian
GHEORGHIU (RO) és MOLDOVÁN András (RO).
Augusztus 10., Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem: 10.00 – 13.00
óra – szakmai beszélgetések.
Román–magyar kulturális alkotói
együttélés
Marosvásárhelyen.
Téma: A klasszikus gitár megjelenése Marosvásárhelyen a XX.
században. Meghívottak: LŐRINCZ György, Ovidiu ENE

ATANASIU, BIBÓ Lajos, Liviu
GEORGESCU. 11.00 óra: kiállítás
– LŐRINCZ György: archaikus
hangszerek.
15.00 – 18.00 óra: mesterkurzusok (klasszikus gitár, dzsesszgitár,
kamarazene) és más szakmai beszélgetések. 19.00 óra, a Kultúrpalota
nagyterme: PAVLOVITS Dávid
(HUN), Olivia IANCU – Claudiu
LOBONŢ lantduó (RO). Szünet.
Giampaolo BANDINI, (gitár, ITA)
és Cesare CHIACCHIARETTA
(tangóharmonika, ARG).
Augusztus 11., Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem: 10.00 – 13.00,
illetve 15.00 – 18.00 óra: mesterkurzusok (klasszikus gitár, dzsesszgitár, kamarazene), beszélgetések.
16.00 – 17.00 óra, a Kultúrpalota
kisterme: marosvásárhelyi fiatal tehetségek koncertje. Fellépnek:
BUNEA Adrian, COZMA Tamás,
MOLDOVAN Andrea és Cristian
GHEORGHIU. 19.00 óra, a
Kultúrpalota nagyterme: Tritonus
Guitar Trio – MOLNÁR Levente,
SZURGYI Gergely, VARGA
Bálint (HUN), Venti Chiavi Guitar
Trio – RITTER Zsófia, KORMOS
Balázs, TÓTH Álmos (HUN). Szünet. CSÁKI András (HUN)
kvartett: PÁL Tamás (elsőhegedű),
MARTALOGU Adél (másodhegedû),
KARDOS
Margit
(brácsa), MOLDOVÁN Szabolcs
(cselló).
Augusztus 12., 19.00 – 22.00
óra, a Kultúrpalota nagyterme: Jazz
Night. Fellép Gabriel GUILLÉN
(VEN), ENYED Károly (zongora,
RO), HADNAGY Attila (nagybőgő, RO), ASZTALOS Zsolt (ütős
hangszerek, RO). Szünet. Pusztai
Antal Jazz Band – PUSZTAI Antal
(gitár, AUT), Nikita BOLDYREV
(gitár, RU), BEKE István Ferenc
(gitár, RO), Mădălina PETRE
(ének, RO), ENYED Károly (zongora, RO), HADNAGY Attila
(nagybőgő, RO), ASZTALOS Zsolt
(ütőhangszer, RO).
A széles körű közönség megnyerése érdekében ingyen belépést biztosítanak minden érdeklődőnek.
A fellépők szakmai életrajzát az
alábbiakban olvashatják.
Augusztus 7., első nap. Tudor
Gliga és Orosz Dávid pályafutásukat a klasszikus gitár terén a marosvásárhelyi Művészeti Iskolában
kezdték. Mindketten számos országos és nemzetközi versenyen vettek
részt. Jelenleg a kolozsvári
Gheorghe Dima Zeneakadémia
hallgatói. A közönség Al Di Meola
és Tommy Emmanuel előzenekaraként is hallhatta már őket. Számos
verseny győztesei.
A Rosenberg trió minden fontos
dzsesszfesztiválon fellépett, és az
elmúlt 25 év során óriási sikernek
örvendhetett az egész világon.
Django Reinhardt nyomaiba lépve
meghódítottak
mindenkit
a
klasszikus, pop, bossa nova és
gypsy swing stílusukkal. A közismert dzsessz és swing dalokon
kívül a repertoárjukban számos
saját szerzemény is szerepel,
melyekből több mint 25 CD-t és
DVD-t adtak ki, a ‘80-as évek
végén már világszerte ismerték
őket. A frontember Stochelo Rosenberget a világ egyik legjobb
gitárosaként is számontartják. A trió
tagjai:
Stochelo
Rosenberg
(szólógitár), Nous’che Rosenberg
(ritmusgitár), Nonnie Rosenberg
(nagybőgő).
Augusztus 8., második nap.
Ana-Maria Bibescu és Raisa
Mihai 2017 novemberében kezdett
el együtt játszani, ebben az évben
első díjat nyertek el a Kyustendili
Nemzetközi Gitárversenyen.
Gabriel Bianco ötéves volt,
amikor elkezdett gitározni. 1997ben felvételizett a párizsi Zeneakadémiára. Tizenöt évesen volt
az első fellépése Párizsban, azóta
már számtalan országban kon-

certezett, és több versenygyőzelmet
is aratott.
A spanyol gitáros Susana Prieto
és a görög gitáros Alexis Muzurakis 1999-ben debütált Duo Melis
néven a görögországi Volosban
megszervezett nemzetközi gitárfesztiválon. Azóta számos rangos
helyszínen léptek fel, és több fesztivál első helyét szerezték meg.
2003-ban készült el az első CDfelvételük. Repertoárjuk a barokk
zenétől napjaink zenéjéig terjed.
Felléptek
Európa
számos
országában és az Amerikai Egyesült
Államokban. 2006 óta a strasbourgi
Nemzetközi Zeneakadémián tanítanak.
Augusztus 9., harmadik nap.
Nikita Boldyrev 1987-ben született
Moszkvában. 2012-ben diplomázott a Nemzeti Klasszikus Zeneakadémián,
gitár
szakon.
2001-ben a Rekordok könyvébe is
bekerült, mint az a művész, aki a
leggyorsabban sajátított el gitárrepertoárt. Szólókoncerteket adott
számos országban, és több oroszországi, illetve nemzetközi gitárverseny nyertese. Művészetében
ötvözi a klasszikus zenét a
dzsesszel és az akusztikus fingerstyle stílussal. 2008-tól a moszkvai
gitáriskola tanára.
Girán Péter Magyarországon
született 1994-ben, 8 éves korában
kezdett gitározni. 2005-ben vett
részt először versenyen, első díjat
kapott a saját korosztályában. Azóta
számos díjat nyert hazai és
nemzetközi versenyeken, az elmúlt
két évben három nemzetközi
verseny első díjazottja volt. 20
évesen vált ismertté a nagyközönség előtt a Virtuózok komolyzenei
tehetségkutató révén, 2012-től
Szegeden tanul.
Radu Vâlcu Románia egyik
legkiemelkedőbb
fiatal
gitárművésze. Három kiváló
zenésszel együtt – Răzvan Florescu (ütőhangszerek), Mihai
Balabaş (hegedű) és Andrei Petrache (zongora) – különleges koncerttel
várja
a
közönséget,
előadásukban a latin-amerikai ritmusokat és a román népzenét
ötvözik a kortárs és dzsesszzenével.
Augusztus 10., negyedik nap.
Pavlovits Dávid 17 éves korában
kezdett el gitározni. Már háromévnyi gitározás után nemzetközi gitárversenyt nyert Lengyelországban.
A müncheni Musikhochschuleban
diplomázott le gitár szakon. Számos jelentős zenei versenyen vett
részt, 1994 óta szinte minden európai országban, Dél-Amerikában és
az Egyesült Államokban is hallhatták. 1996-ban kezdett el gitárt, zeneelméletet és zenetörténetet
tanítani. 1999-ben neki ítélték a tekintélyes Kodály Zoltán-díjat.
Jelenleg a Szegedi Zeneegyetem tanára.
A Iancu–Lobonț duó 2007-ben
alakult. Tagjai Bukarestben végezték zenei tanulmányaikat. A legfontosabb romániai gitárfesztiválokon
koncerteztek, zenekarokkal és kamarazene-formációkkal működtek
együtt gitárral, lanttal és teorbával.
A duó repertoárjában minden zenei
korszakkal találkozhatunk a barokktól a kortársig, többnyire saját
átiratokat készítenek. Olivia Iancu
2007-ben diplomázott a bukaresti
zeneakadémián, 2009-ben mesteri,
majd 2015-ben kamarazene doktori
diplomát szerzett. Jelenleg a Piteştii Művészeti Egyetem keretében tanársegéd.
Claudiu
Lobonț
2007-ben diplomázott ugyanott,
2009-ben kamarazene mesteri,
majd 2017-ben doktori diplomát
szerzett. Jelenleg a bukaresti
George Enescu Zenei Főgimnázium
gitártanára.
A Giampaolo Bandini – Cesare
Chiacchiaretta Duo gitár és
tangóharmonika duó, 2002-ben
alakult azzal a céllal, hogy meg-

Gabriel Bianco

szerettessék az argentin zenét a
közönséggel. A világ leghíresebb és
legrangosabb fesztiváljain és színházaiban léptek fel. Első lemezük,
a Hombres de Tango több mint
tízezer példányban kelt el, híres
rádió- és tévécsatornák közvetítették dalaikat. A leghíresebb
akadémiákon, egyetemeken tanítanak.
Augusztus 11., ötödik nap. A
Tritonus Guitar Triót jelenleg
Molnár Levente, Szurgyi Gergely
és Varga Bálint alkotják. Több rangos nemzetközi fesztiválon nyertek
első díjat. A trió célja, hogy olyan
műveket szólaltasson meg három
gitáron, amelyeket ilyen formában
ritkán vagy eddig soha nem hallhatott a közönség. Az együttes tagjai
átiratokat is készítenek, küldetésüknek tekintik, hogy minél nagyobb közönséghez juttassák el a
klasszikus gitárzenét.
A Venti Chiavi Gitártriót 2014ben alapította a Pécsi Tudományegyetem három hallgatója: Ritter
Zsófia, Kormos Balázs és Tóth
Álmos. A trió célja a klasszikusgitáros kamarazene bővítése, a
kevésbé ismert gitártrió-művek
felkutatása, bemutatása. Eddig több
első és második helyezést értek el
nemzetközi
gitárversenyeken,
valamint sikeres koncerteket adtak
rangos fesztiválokon, illetve koncerttermekben.
Csáki András Budapesten született 1981-ben. 11 éves korában kezdett el gitározni. 2007-ben
diplomázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán. Tanulmányait
a Southern California egyetemen
folytatta. Számos rangos versenyen nyert díjakat, többek között
az 51. Tokiói Nemzetközi Gitárverseny első díját. 2009-ben elnyerte a 42. Michele Pittaluga
gitárverseny első díját, majd 2011ben a spanyolországi Julian Arcas
gitárversenyt. Szólókarrierje mellett kamarazenével is foglalkozott.
Jelenleg a budapesti Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskola profeszszora.
Augusztus 12., hatodik nap.
Gabriel Guillén Venezuelában
született, jelenleg az egyik legismertebb ausztriai gitártanár. 1987ben elnyerte az Antonio Lauro és a
Rotary Nemzetközi Gitárverseny
első díját. Koncertezett Európában,
Dél-Amerikában, az Egyesült Államokban és Japánban is, számos
rangos díj nyertese. Tanít a Joseph
Haydn Zeneakadémián Eisenstadtban és a Richard Wagner Zeneakadémián Bécsben. Az ausztriai
RUST nemzetközi gitárfesztivál
művészeti vezetője.
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Pusztai Antal 1978-ban született
Győrben, mára napjaink egyik
legtehetségesebb klasszikus- és
dzsesszgitárosává vált. Tanulmányait Frankfurtban, majd Bécsben folytatta, jelenleg Alvaro Pierri
csoportjában tanul a bécsi zeneegyetemen. Népszerű személyisége
a dzsessz- és a klasszikus gitár
világának, koncertezett már Európa-szerte, Dél-Koreában és
Kolumbiában is.
Beke István Ferenc a kolozsvári
Gheorghe Dima Zeneakadémia
gitár- és kamarazene-tanára, a
marosvásárhelyi Harmonia Cordis
Egyesület elnöke. Több díjat is
nyert nemzeti és nemzetközi
klasszikusgitár-versenyeken, számos hazai és külföldi mesterkurzuson vett részt, kamarahangversenyeket adott Romániában,
Angliában, Chilében, Magyarországon, Németországban és az
Egyesült
Államokban.
A
marosvásárhelyi, székelyudvarhelyi
és sepsiszentgyörgyi Harmonia
Cordis Nemzetközi Gitárfesztivál
és a kolozsvári Novo Generatio
Nemezetközi Gitárnapok szervezője. Doktori címet 2011-ben
szerzett a kolozsvári Gheorghe
Dima Zeneakadémián.
Mădălina Ioana Petre a
bukaresti Nemzeti Zeneegyetemen
végezte zenei tanulmányait. Neve a
White O’Clock bukaresti zenekar
által vált híressé. Klasszikus
gitárosként több fesztiválon is fellépett.
Asztalos Zsolt 14 évesen kezdett
dobolni, nagyrészt autodidakta
módon tanult. Az évek folyamán
számos zenekar tagja volt, sokféle
zenei stílusban kipróbálta magát, a
folk-, pop-, funk-, blues- és
dzsesszzenétől,
a
színházi
előadásokhoz írt alkotásokon
keresztül egészen a heavy és trash
metalig. Pusztai Tonyval a 2000-es
Szegedi Nemzetközi Gitárfesztiválon találkozott először, azóta
többször is zenéltek együtt.
Hadnagy Attila fiatal kora óta
több műfajban – például klasszikus
rock, dzsessz, blues, klezmer,
funky,
klasszikus zene – is
kipróbálta magát.
Enyed Károly zenei tanulmányait a székelyudvarhelyi Palló
Imre
Művészeti
Szakközépiskolában kezdte. Tízéves kora óta
országos és nemzetközi versenyek
résztvevője és díjazottja. 2010-ben
sikeresen felvételizett a budapesti
Bartók Béla Jazz Konzervatóriumba, később a Kőbányai Zenei
Studióba. Jelenleg a groningeni
Prince Claus Konzervatórium hallgatója.
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Vasárnap több helyszínen, fokozott érdeklődés mellett tartották meg a sáromberkiek
hagyományos falunapját. A
rendezvényt idén is változatos programok és kiváló hangulat jellemezte, a szervezők
jó munkát végeztek.

Berekméri Edmond

A sáromberkiek vasárnapi faluünnepsége a református templomban kezdődött, ahol Porkoláb
Levente lelkipásztor hirdetett igét.
A lelkész már elöljáróban hangsúlyozta, hogy hármas ünnepe van a
közösségnek. „Ma kerül sor a vakációs bibliahét záróünnepségére, faluünnepséget
tartanak
a
sáromberkiek, valamint azért is
ünnep a nap, mert köreinkben köszönthetjük nagypeterdi barátainkat, akikkel több mint egy évtizede
testvértelepülési kapcsolatot ápolunk” – mondta a lelkész. Az istentisztelet után Porkoláb Orsolya
pedagógus és a helyi ifisek irányításával a sáromberki gyerekek bemutatták, amit a vakációs
bibliahéten tanultak.
A műsort követően Máté Barna
önkormányzati tanácsos – a helyi
tanácsosok és a Patronus Pro Sarumberg Egyesület nevében – emlékplakettel tüntette ki Berekméri
D. István tanárt, akinek közösségi
munkásságát Nagy Domokos tanárkollégája méltatta. Elmondta, hogy
Berekméri D. István pedagógusi tevékenységével hozzájárult a mai
közösség formálásához, megjelent
könyvei helyi és országos történelmet tolmácsolnak hozzáférhető verses formában, dicséretes aktív
részvétele a fiatalok kulturális, hagyományőrző munkájában.

Nyolcadik falunapi sokadalom Sáromberkén

Szoros mérkőzésen nyertek
a Fiatalok
Az iskola melletti műgyepes pályán Öreg-Fiatal focimérkőzésre
került sor. Az Öregek csapatában a
sáromberki Haladás egykori erősségei kaptak helyet, akik ma 45-50
évesek, a Fiatalok gárdájában pedig
a település focireménységei, akiknek zöme 18-20 év körüli sportkedvelő. Az összecsapást, nagy
küzdelemben, két góllal (8-6) a Fiatalok együttese nyerte. A mérkőzés
főszervezője, id. Berekméri Levente (akinek fia a találkozó legjobbja volt) elmondta, hogy hetente
egyszer találkoznak ebben a felállásban. „Ma a Fiatalok nyertek, de
nem mindig van így. Az utóbbi időben gyakran hagytuk el mi is győztesen a pályát. Örülök annak, hogy
van utánpótlás Sáromberkén, s ősztől szeretnénk benevezni az ötödik
ligába” – mondta a megyei bajnokság egykori gólkirálya. A pálya széléről nem hiányzott Dobai András,
aki id. Kádár Ferenccel évtizedeken
át vezette a helyi Haladást, amely
2006-ban megyei II. bajnokságot
nyert.
Tartalmas színpadi műsor,
helytörténeti előadás
A focimeccsről a Teleki-kastély
udvarára vonultunk át, ahol néptáncműsorral folytatódott a rendezvény. Porkoláb Ildikó tanítónő
ügyes harmadikosai mutattak be
szép műsort, elsősorban a szülők és
nagyszülők nagy örömére. Ezt követően került sor a falunap hivatalos
megnyitójára, melynek keretében
Siklódi Csongor, Nagyernye község
alpolgármestere köszöntötte az egybegyűlteket, s szólította színpadra
az anyaországi Nagypeterd testvértelepülés polgármesterét, akinek jel-

képes ajándékot nyújtott át. Megtudtuk, hogy a két település között
2007 óta létezik kapcsolat, a nagypeterdiek kétévenként jönnek látogatóba
„gólyafaluba”,
s
a
sáromberkiek is többször jártak már
ott.
Nagy öröm volt a gyerekeknek
Halmágyi Éva és Bonczidai Dezső
Vándor Miska című bábelőadása,
amit a tehetséges, 9 éves nagyernyei Ferenczi Attila Levente fellépése követett a színpadon, aki széki
népdalokat énekelt.
A Teleki-kastély dísztermében,
több mint félszáz érdeklődő jelenlétében, Nagy Domokos és Berekméri D. István tanárok tartottak
helytörténeti előadást. Mindkét pedagógus hosszú ideje kutatja, tanulmányozza Sáromberke múltját,
amely jövőben ünnepli első okleveles említésének 700. évfordulóját.
Elhangzott, hogy a falu kezdettől
királyi birtok volt, egy nagyobb
uradalom részeként a századok folyamán többször cserélt gazdát. Az
uralkodók hol egyik, hol másik hívüknek adományozták, először a
Szécsényieknek, aztán az Erdélyieknek, végül a Telekieknek. A pedagógusok elosztották egymás
között a hét évszázadot, Nagy Domokos a kezdetektől 1674-ig foglalta össze a falu múltját,
Berekméri D. István a Telekiek
koráról beszélt, tudniillik ebben az
évben adományozta I. Apafi Mihály a gernyeszegi várat Sáromberkével,
Sárpatakkal
és
Erdőcsináddal Teleki Mihály kan-

Anyagi javakat mentenek, kárelhárításban vesznek részt

Önkéntes feladatvállalás Csáváson is

Két év alatt háromtucatnyi
képzett személlyel és két autóval rendelkező, nem csak az
önkormányzat támogatását
élvező önkéntes tűzoltó-alakulat jött létre Mezőcsávás
községben.

Gligor Róbert László

„Kaptam egy asztalt, egy széket
és egy számítógépet, és meg kellett
szerveznem az önkéntes tűzoltóságot” – így vágott neki a munkának
a mezőfelei Iszlai Győző Levente,
amikor két és fél éve a mezőcsávási
önkormányzat
alkalmazásába
került mint a sürgősségi esetekért
felelős tisztviselő. Azóta védőruházatot, oltóautót kaptak, tanfolyamra
jártak, és az önkormányzat támogatását élvezik, a lakosság is ismeri
őket.
Fontos, megéri
Szabó József Levente mezőcsávási polgármester elégedett a községben létesült tűzoltó-alakulattal.
Legközlebb Marosvásárhelyen és

Rücsön van tűzoltóság, így innen riasztották az egységeket szükség
esetén, s bár a távolság nem nagy, a
helyiek szükségét látták annak,
hogy saját alakulatuk legyen, mert
ha a hivatásos tűzoltóknál csak néhány perccel is érnek hamarabb a
helyszínre, akkor is sokat segíthetnek a bajba jutottakon. A katasztrófavédelmi felelős munkájában nem
talál kifogásolnivalót a polgármester, ügyesen összegyűjtötte az önkénteseket és megszervezte az
alakulatot. A megyei katasztrófavédelmi szolgálat révén tavaly Angliából kaptak egy tűzoltóautót, igaz,
nem ingyen, az érték 15%-át fizette
ki a község, de szükség esetén nem
ennyit ér, és örülnek, hogy ilyen autóval rendelkeznek. Garázst is szándékukban
áll
építeni
a
községközpontban, jövőben pedig
szeretnék létrehozni az önkéntes
szolgálatot, keresik a módját, hiszen
ez nem kis pénzbe kerül, de úgy
vélik, ha emberéletet vagy vagyont
tudnak menteni, megérte befektetni.
Az önkéntesek számára életbiztosítást kötöttek, megfelelő védőru-

hát és kiképzést kaptak, de nagyobb
összegeket nem tudtak rájuk fordítani. A törvény megengedi és tanácsi határozat is megerősíti, hogy
képzések után pénzjutalmat kaphatnak az önkéntesek, de erre még
nincs lehetőségük.
Nemcsak tűzhöz riasztják őket
A polgármester oroszlánrészt
vállalt az alakulat létrejöttében és

cellárnak (örökjogon, 16 ezer magyar forintért).
Gulyásfőzés, erőverseny
A kastélykertben egész délután
gyerekprogramok zajlottak. Berekméri Brigitta vezetésével a Patronus
Pro Sarumberg Egyesület fiataljai
gondoskodtak arról, hogy a kisebbek is jól érezzék magukat a renVolt
arcfestés,
dezvényen.
fonás-bogozás, gyöngyfűzés, lufihajtogatás... jókedv és ugrándozás.
A gulyásfőző versenyre három csapat nevezett be, a szervezők biztosították az alapanyagot. Mindhárom
bográcsban ízletes krumpligulyás
készült, különböző fortélyokkal,
változatos fűszerekkel. A zsűri
hosszas kóstolgatás, töprengés után
úgy döntött, hogy három első díjat
oszt. A műsorvezető Kakasi Miska
meg is jegyezte, hogy nem lesz könynyű dolguk a szervezőknek, ha ezer
eurót ígértek a győztesnek. A magyaros eledelből bárki fogyaszthatott,
nem is maradt másnapra gulyás.
Az eredményhirdetés után a marosvásárhelyi Boróka ifjúsági táncegyüttesnek és a vajdaszentiványi
néptánccsoportnak tapsolhatott a
közönség, amelyek nagy odaadással ropták a táncot. Közben kétszer
is szemerkélni kezdett az eső, de a
tavalyi szakadó zápor és nagy
vihar után ezúttal senki sem ázott
meg.
Az erőversenyre a szomszédos
településekről is neveztek be. A versenyzők négy próbában mérték
össze erejüket, ügyességüket. Volt
traktorkerék-dobálás, talicskázás,
működtetésében, a helyi tanács is
minden támogatást megad számukra, mert felismerték, hogy ez a
közösség biztonságát szolgálja, az
összefogás pedig haladást eredményezett. A tűzoltóautó mellé Szikszai Róbert cégétől terepjárót
kaptak a bevetések esetére, a vállalkozó pedig az általa adományozott
jármű karbantartását, mosását és az
üzemanyag egy részét is állja –
mondta el Iszlai. A többi költséget
fedezi az önkormányzat, a helyi tanács pedig jóváhagyta az önkéntesek kiképzését, így a tél folyamán a
megyei katasztrófavédelem szak-

Viszonylag rövid idő alatt szép eredményt ért el a községi alakulat

bálázás, vizes erőpróba, a versenyzők alaposan megizzadtak, a közönség pedig jól szórakozott.
Szűcs Judit és a 3+2 is fellépett
Nagy Domokos tanár, családfakutató a faluünnepség ideje alatt az
érdeklődők rendelkezésére állt, adatokat szolgáltatva a sáromberkiek
elődjeiről.
Az esti koncerteken először
Szűcs Judit, az egykori diszkókirálynő lépett színpadra, majd a 3+2
együttes. Máté Barnától, a falunap
egyik főszervezőjétől megtudtuk,
hogy a 3+2 visszatérő vendég, nagy
sikere volt három évvel ezelőtt is.
„Köszönjük a nagyernyei önkormányzat anyagi támogatását, de hálásak vagyunk a helyi vállalkozók
és önkéntesek segítségéért is. Köszönjük a Teleki családnak, hogy a
kastély udvarán ünnepelhettünk.
Hiszem és vallom, hogy sikeres falunapot csak közös erővel, jó
együttműködéssel lehet szervezni”
– nyilatkozta lapunknak Máté
Barna, aki arra kért, hogy mindenképpen említsem meg a másik 4-5
főszervező nevét is, mivel Siklódi
Csongor alpolgármester, Vajda
Imola Éva, Berekméri Levente, Ujfalean Ernő és Berekméri Csaba önkormányzati tanácsosok is alaposan
kivették részüket a munkából.
A falunapon nagy sikere volt a
finom Pécsi kürtőskalácsnak, a
pókai Kelemen Zoltán vállalkozó
nem győzte sütni a miccset, flekkent. A nyolcadik sáromberki falunapi rendezvény tűzijátékkal ért
véget.
emberei tartottak számukra többhetes felkészítőt. A lakosság ismeri
őket, igyekeztek megjelenni az
összejöveteleken, falunapokon, iskolákban tartanak bemutatót. Riasztották már őket tarlótűzhöz, de
letört ágak, kidőlt fák eltávolításában is részt vettek, épülettűz csak
tavaly volt, amikor a galambodi adventista imaház gyulladt ki. Közúti
balesethez is kivonultak már, és volt
egy esetük, amikor egy elszabadult
bika veszélyeztette a közbiztonságot, ennek befogásánál is segítettek
– ismertette az alakulat rövid múltját a parancsnok.

Fotó: www.facebook.com
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Barátság kupa 2018:
Apollo Old Boys–Délegyháza 3-4
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Lefutballozta a Craiovát a Sepsi OSK

Meggyőző teljesítménnyel nyerte a Craiovai CSU elleni 1. ligás labdarúgó bajnoki mérkőzést a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK. Az találkozó végeredménye (1-0) nem mutatja híven a szentgyörgyi csapat fölényét, amely
a gól mellett számos hatalmas lehetőséget hagyott ki. Különösen Tandia
játszott nagy kedvvel, szinte minden megmozdulása veszélyt jelentett Pigliacelli kapujára, és ő szerezte a mérkőzés egyetlen találatát is Yasin
Hamed beadásából. Sokat elmond, hogy a mérkőzés legjobbja a craiovaiak olasz hálóőre, Pigliacelli volt, míg a másik oldalon Niczulynak nem
igazán volt komolyabb védenivalója.
Ugyancsak vasárnap este játszották a fővárosi rangadót a FCSB és a
Dinamo között. Az utóbbi évek egyik leglátványosabb találkozóján a két
rivális közül a FCSB háromszor is vezetést szerzett, azonban a Dinamo
mindannyiszor egyenlíteni tudott, ami a csapat tartását dicséri. A 3-3-ra
végződött találkozót alighanem évekig fogja emlegetni a bukaresti sportsajtó.
Az 1. liga 2. fordulója lapzárta után végződött a FC Voluntari–Medgyesi Gaz Metan és Concordia Chiajna–Viitorul találkozókkal. (bálint)

Súlyos vádak
a katari foci-vb kapcsán

A
nagyadorjáni
Dorman
sportbázis kiváló minőségű
pályáján került sor a marosvásárhelyi Apollo Old Boys és
a Pest megyei Délegyháza
öregfiúinak barátságos labdarúgó-mérkőzésére.

Czimbalmos Ferenc Attila

Az első félidőben a Nyárádszereda valamikori C osztályos együttesének csatára, Ördögh Attila és
Turc Anton kétgólos vezetéshez
juttatták az Apollo Old Boys csapatát, de a második játékrész elején
a délegyházi alakulat szépített
Nagy Zoltán révén, akinek távoli
lövése meglepte Biró II. Leventét.
A szépítő találat után összeesett a
hazai csapat, így ellenfele még
három gólt szerzett Darázs József,
Darázs Patrik és Keresztesi Csaba
révén. A szabédi Szilágyi Dezső ta-

lálata volt az utolsó a találkozó
során, amely így 3-4-es eredménynyel végződött.
Az Apollo Old Boys felállítása a
következő volt: Biró II. Levente –
kapus; Daróczi László csk., Csizmás Jenő, Veress József, Ördögh
Attila, Schneider László, Kelemen
Sándor, Muntean Tibor, Anton
Turc, Szilágyi Dezső, Szente
Csaba, Gelu Horvat és Sikó Ferenc mezőnyjátékosok. Tolvaj József, az Apollo Old Boys
csapatkapitánya egy korábbi, súlyosabb sérülés miatt nem vállalhatta a játékot.
A dr. Riebl Antal, Délegyháza
polgármestere által a találkozóra
felkészített Pest megyei település
együttese színeiben a következő játékosok léptek pályára: Zsüle István – kapus; Nagy Zoltán

Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila (archív)

(Medve), Keresztesi Csaba csk.,
Keresztesi Kornél, Darázs József,
Darázs Patrik, Németh H. Ferenc,
Németh Attila, Matics Attila, Matics Béla, Ónodi István, Demeter
Tibor, Marinyák Zsolt, Farkas Sándor-Csaba és Sodor János mezőnyjátékosok.
Az összecsapást a marossárpataki születésű, a hajdani Constructorul, majd a Viitorul Prodcomplex
egykori játékosa, Böjte Attila szervezte. Ő a ’90-es évek elején
együtt játszott Nagy Zoltánnal
(Medve) a Viitorulnál és a délegyházi együttesnél. Kettejük barátságából alakult ki két település és
csapat között a baráti kapcsolat,
amely évente egy oda-vissza futballmérkőzésben és több kirándulásban, kulturális eseményben
nyilvánul meg.

Az idén is találkoztak az öregfiúk

Az idén is baráti találkozón
vettek részt a valamikori Sănătatea labdarúgó-csapatának tagjai, Kanyaró György
volt edző és dr. Szász János,
az alakulat volt játékosa szervezésében. Felelevenítették a
hajdani szép emlékeket, majd
közös ebéden vettek részt.

Czimbalmos Ferenc Attila

Az 1976-ban megalapított Sănătatea keretét több olyan egykori labdarúgó is erősítette, akik hajdanán
az alakulóban lévő AS Armata
aranycsapata bővített keretének is
tagjai voltak, vagy ifjúsági szinten
is bizonyítottak, viszont a nagy konkurencia miatt nem nem lehettek
tagjai a felnőttcsapatnak. Így került
az ASA-tól a Sănătateához Kanyaró
jóvoltából többek közt Emil Nae,
Pop Mircea, dr. Szász János, Vasile
Stroia vagy Kiss János is, akik rövid
időn belül meghatározó játékosai
lettek a csapatnak.
Az együttes tagjai 1976-1979 között: Emil Nae, Cornel Cotta és
Ádám Péter – kapusok, Pop Mircea,
dr. Szász János, dr. Fehér István,
Trombitás Gyula, Auer Oszkár, Vasile Stroia, Kulcsár Károly (Kuli),
Kiss Lajos, Karácsonyi József, Vul-

tur György, Opra Vilmos, Gheorghe
Iernean, Király István (a későbbi
író, szerkesztő, könyvkiadó, politikus), Danguly Ferenc, Ioan Hîrsan,
Marinel Corha, Szilágyi Csaba,
Claudiu Evi, Csíki Ferenc, Balázs
Ferenc, Sipos László, Rosonczi
Dezső, Fazakas József és Czakó
János. A csapat edzője Kanyaró
György, az együttes vezetője Bartha

Ferenc, míg a klub igazgatója dr.
Halmágyi Imre volt.
Az 1976-1977-es idényben a Sănătatea rekordnak számító, 148-8as gólaránnyal megnyerte a városi
bajnokságot, majd az ötödik helyen
végzett a bajnok dicsőszentmártoni
Sticla, az Elektromaros, a Metalotehnica és a Lemnarul mögött. Az
egyesület sajnos tiszavirág-életű

Újabb súlyos vádakat fogalmaztak meg a 2022-es katari labdarúgóvilágbajnokság
szervezőivel
szemben. A tekintélyes brit The
Sunday Times arról ír, hogy a katariak egy titkos művelet keretében
hamis információk révén igyekeztek aláásni más országok pályázatát
és lejáratni őket. A lap szerint a katariak az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség, a CIA volt
ügynökeit és a Brown Lloyd Jones
kommunikációs céget felbérelve
próbálták ellehetetleníteni a legfőbb
ellenfelüknek tekintett Ausztráliát
és az Egyesült Államokat. Többek
közt befolyásos embereket, továbbá
újságírókat és bloggereket béreltek
fel, hogy azt a benyomást keltsék,
az adott országban nincs támogatottsága a világbajnokság megrendezésének. Kilencezer dollárt
fizettek egy akadémikusnak egy
olyan tanulmány megírásáért,
amely az amerikai gazdaságra rótt
nagy teherként tüntette fel a rendezést. A sztorit aztán elkezdték terjeszteni a nemzetközi sajtóban.

A The Sunday Timesnak a katari
pályázat egyik volt munkatársa juttatta el a dokumentumokat.
A FIFA korábban már lefolytatott
egy vizsgálatot a katari pályázat
ügyében korrupció vádjában, szintén
a The Sunday Times által nyilvánosságra hozott információk nyomán. A
vizsgálat felmentette a katari szervezőket, mert nem talált bizonyítékot a
kapcsolatra köztük és a megvesztegetési ügy központi figurája, Mohamed bin Hamman között, aki Katar
legmagasabb rangú képviselője a
nemzetközi szövetségben. A most ismertetett dokumentumokat viszont
nem látták az amerikai Michael
Garcia által vezetett vizsgálat során.
A katariak tagadják a The Sunday
Times állításait.
A katari vb kapcsán már az is
heves vitát váltott ki, hogy a 2022es, 22. labdarúgó-világbajnokságot
a szokásos nyári időszaktól eltérően
november 21. és december 18. között bonyolítják le. A rendező országról 2010. december 2-án
döntött a FIFA.

volt, hiszen az 1977-1978-as bajnoki idény után pénzhiány miatt
megszűnt.
Kanyaró György: ,,A Sănătatea
akkor a cukorgyári pályán és a Víkendtelepen játszotta a hazai találkozóit, de szívesen emlékszem
vissza egy barátságos mérkőzésre,
amelyen az akkori, UEFA-kupában
is érdekelt AS Armatát is legyőzte a
csapat. Az ASA soraiban abban az
időszakban többek közt Nágel, Unchiaş, Szöllősi, Ispir, Nagy Miki,

Bölöni, Both Gyuri, Hajnal, Pâslaru
és Fazakas is szerepelt.”
Dr. Szász János: ,,A helyi orvosi egyetem csapata a Medicina
volt, mely idővel megszűnt, majd
a vezetősége felélesztette az alakulatot Sănătatea néven. Én is korábban
az AS Armatánál
játszottam bizonyos korosztályos
csapatoknál 1968-1972 között,
1971 őszén még az ifjúsági válogatottba is bekerültem. Miután a
Sănătatea megszűnt, 40 éve orvosként tevékenykedem Marosvásárhelyen.”
Vasile Stroia: ,,Édesapám, a
néhai Stroia Sándor egykoron többek közt az Incze testvérekkel,
Gierlinggel, Vakarccsal és Szöllősivel is futballozott, de a futball
közelébe saját akaratomból kerültem. Annak idején még az utcák
és lakónegyedek között bajnokságokat is rendeztek, én a Bălcescu
negyedbeli együttes tagja voltam,
ott figyeltek fel rám. A sănătateás
csapattársaim nagy részével örömömre a mai napig tartom a kapcsolatot.”
A jelenleg 76. életévében járó
Kanyaró György reméli, hogy még
hosszú ideig összehívhatja az
együttes volt labdarúgóit évente
egy-egy baráti találkozóra.

Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila
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Villanófény
a Zászpád alatt

Múltunk, emlékeink nagymértékben meghatározzák jelenünket
és jövendőnket. Bizonyára mindannyian tapasztaljuk, hogy jó emlékeink mennyire előremozdítják,
szinte szárnyaltatják életünket, szeretjük újra meg újra feleleveníteni
őket. Ugyanakkor rossz emlékeink
visszahúznak, keserűségüket újra
meg újra érezzük, nem tudunk szabadulni tőlük mindaddig, amíg
őszinte és nyitott szívvel le nem
tesszük azokat az Örökkévaló Isten
színe előtt, aki múltunkat, jelenünket, sőt jövendőnket is a kezében
tartja. Mindkettő azonban akkor
lesz áldássá, ha a jóért naponta hálásak vagyunk, a keserűségekre
pedig úgy tekintünk, hogy azokat is
Isten egy bizonyos meghatározott
céllal adta, hogy csiszoljon, formáljon, s általuk egyre jobban megerősítsen a hitben.
Lapozgatom Szász Attila lelkipásztor, esperes emléktöredékeit, és
megragad a könyv elején egy kimagasló gondolatsor, mely meghatározza az egész könyv menetét.
Nem utolsósorban ajánlja ezt a kötetet, sőt buzdítja az olvasót a to„Mintha
vábbolvasásra:
gyorsvonatként száguldottam volna
végig a mögöttem maradó esztendőkön. Elmaradt lassan ezen az
úton először Nagyapám, majd
Nagyanyám, azaz Apó és Nanyó,
utánuk először Édesanyám, majd
pedig Édesapám. Az életvonat
pedig csak rohant és rohant… Majd
felszállt mellém feleségem. Később
két gyermekem. Majd öt unokám.
És rohanunk együtt tovább… És
tudom, hogy egyszer az életvonat
megáll… Mert isteni törvény szerint következik a földi végállomás.
És tudom, hogy a magam parányi
kis élete csupán egy piciny villanás
Isten örökkévalóságának egén”.
Olvasva az emléktöredékeket a
„gyorsan száguldó életvonat”-ról
felelevenednek az életképek, vagy
mondhatnánk úgy is, hogy az élet-

film bizonyos körülhatárolt részei,
részecskéi. Elénk tárul a magyarói
gyermekkor a szülői házzal, a szülőkkel, a nagyszülőkkel, valamint a
maga óvodás és iskolás emlékeivel.
Továbbá a marosvásárhelyi tanítóképzőben folytatott tanulási évek, a
ludvégi tanítói szolgálat és a román
hadseregben eltöltött idő. A teológiai tanulmányok idejét idéző emlékek, a segédlelkészi szolgálat, a
székelytompai és disznajói lelkipásztorság, s a maga kronológiai
sorrendjén feltűnik a román titkosszolgálat embereinek sikertelen
igyekezete is. A kötet utolsó fejezeteiben találkozunk a münsteri tanula
körtvélyfájai
mányúttal,
gyülekezetben végzett munkával és
az esperesi szolgálattal.
„Nemzedékek sora követi egymást, hogy majd átadja helyét a következőknek, kényszerűen engedve
az emberre szabott isteni törvénynek: porból lettél, és porrá leszel!
És a csillagok akkor is ragyogni
fognak. A hold akkor is betölti fényével az éjszakát… A mai Magyaró fölött is. A Magyarót
körülölelő hegyek és völgyek fölött
is. A Zászpád fölött is” – olvasom
Szász Attila zárómondatait, melyek
többek között arra is buzdítanak
bennünket, olvasókat, hogy gondoljuk át önvizsgálattal és felelősségtudattal a magunk eddig végigjárt
életpályáját. Tekintsünk Isten örökkévalóságára, aki bennünket, mulandó embereket fel akar készíteni
az örökkévalóságra. Készít, addig,
amíg az életvonatunk meg nem áll,
be nem fejezi földi pályafutását,
hogy Vele együtt örök üdvösségben
éljünk.
A kötet ára 40 lej, és megvásárolható az Erdélyi Református Egyházkerület iratterjesztésénél, a
Görgényi Református Egyházmegye esperesi hivatalában és a szerzőnél.
Szép Eduárd lelkipásztor,
Beresztelke

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

JÓKÍVÁNSÁG

Marosszentgyörgyre

GYÖRGY MAGDOLNÁNAK
80. születésnapja

alkalmából kívánunk erőt,

egészséget, minden szépet
és jót szerettei körében.

Isten éltessen sokáig! (-I)

ADÁSVÉTEL
EGYEDÜLÁLLÓ
LEHETŐSÉG!
ELADÓ Marosvásárhelyen, központi
zónában, III. és IV. emeleten penthouse stílusú luxusapartman igényesnek, dupla garázzsal (körülbelül 32
m2), mely az épület első szintjén található. A lakás 160 m2, külön bejáratú, ultramodernül felszerelt, két
hálószobával, szaunával, tágas nappaliba nyíló, teljesen felszerelt, bebútorozott
konyhával,
két
fürdőszobával (jacuzzival), öltözőszobával és nagy balkonnal. A lakók
biztonságát fém bejárati ajtó, valamint az épület biztonsági szolgálata
védi. Ára alkudható. Érdeklődni a
0745-507-253-as telefonszámon.
(sz.-I)
NÉMET ÁGYBETÉTEK eladók a
Niki Park üzletben. Nyugdíjasoknak
20% kedvezmény. Tel. 0744-438594. (20084)
ELADÓ
kanapé
jutányos
áron,
üvegkorsók, vonalas telefon. Tel.
0365/806-087. (9607)
TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0757-626-019. (9406)
KIADÓ 2-3 diáklánynak 2 szobás,
bútorozott lakás az orvosi egyetem
közelében. Bővebb információ a
0746-984-850-es telefonszámon.
(9677-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Simon Elvira névre
szóló fogyatékossági igazolványom.
Semmisnek nyilvánítom. (9657)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)
TETŐFEDÉS cseréppel vagy Lindab
lemezzel, készítünk teraszt fából és
vállalunk bármilyen kisebb javítást.
Tel. 0749-798-244. (9604-I)
VÁLLALOK: bádogosmunkát (csatornázást), tetőjavítást, „lindabozást” és
cserépforgatást. Tel. 0751-847-346.
(8988)
HŰTŐK javítása lakásán, garancia.
Tel. 0748-020-050. (9385-I)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (1778-I)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (9612)

ZARÁNDOKÚT: Izrael–Jordánia, 2018. november 8-15.
A marosvásárhelyi kövesdombi római katolikus egyházközösség
György Tibor plébános vezetésével zarándoklatot szervez.
Főbb állomások: Tábor-hegy, Názáret, Kána, Nyolc Boldogság
hegye, Tiberiász, Jeruzsálem, Tel-Aviv, Holt-tenger, Jordániában
pedig Amman, Jerash, Nébó-hegy és a csodálatos Petra.
Szabad helyek száma: 10.
Minden érdeklődőt szeretettel tájékoztatunk a 0744-909-601-es
telefonszámon. (sz.-I)
Megpihenni tértél, a fájdalmat elhagyva,
melyet türelemmel viseltél magadban.
Hiányod elviselni nagyon nehéz, örökre
megtart szívünkben az emlékezés.
Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
Isten őrködjön pihenésed felett.
Fájó szívvel emlékezünk a káposztásszentmiklósi születésű KULCSÁR
IRMÁRA született Máté halálának első
évfordulóján.
Férje, lánya és unokája. (9639-I)
MASSZÍV FÁBÓL bármilyen bútort,
külső és belső lépcsőt készítünk.
Antik, régi bútorokat javítunk garanciával. Tel. 0751-233-923. (9534-I)
VÁLLALUNK tetőszigetelést (bitumennel). Tel. 0742-475-869. (9516-I)

GONDOZÁSRA felajánlunk gazdaságot
Marosvásárhelyen, a Kövesdomb–
Meggyesfalva
zónában.
Tel.
0753-327-600. (9641)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9049)
VÁLLALUNK: ácsmunkát, cserépforgatást, csatornajavítást, bármilyen
munkát. Tel. 0748-901-446. (9661)
VÁLLALUNK
tetőfedést,
cserépforgatást,
tetőjavítást,
tetőkészítést
(Lindab-lemez),
bármilyen
munkát.
Garázstetőket is javítunk és készítünk.
Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény. Tel.
0748-669-239, Mihály. (9666)
TEHÉNFARMRA ÁLLATGONDOZÓT keresünk. Tel. 0740-673-981
vagy este 18 óra után 0744-502-849.
(9676-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagytata, nagybácsi, unokatestvér,
sógor, szomszéd, rokon és ismerős,
UNGVÁRI KÁROLY
78 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Drága halottunkat 2018. július 31-én, kedden 13
órakor helyezzük örök nyugalomra a remeteszegi temetőben.
Emléke szívünkben él.
A gyászoló család. (9650-I)

Megrendüléssel tudatom, hogy

húgom,

VERESSNÉ

GAGYI ILONA

Marosvásárhelyen elhunyt.

Nyugodj békében, drága húgom!

Jóska és Erzsike. (sz.-I)

Mély fájdalommal tudatom, hogy

szeretett gyermekem és unokánk,

DEMZSE LEVENTE

33 éves korában váratlanul el-

hunyt. Drága halottunkat 2018.

augusztus 1-jén, szerdán 13 óra-

kor helyezzük örök nyugalomra a
református temetőben. Emléke

mindig a szívünkben él.

Édesanyád,

mamád,

tatád,

a rokonok, szomszédok és a jó

barátok.

A gyászoló család. (9663-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-

retett testvér, sógornő, nagynéni,
a holtmarosi születésű

KIBÉDI RÓZA

született Kocsis

volt régeni lakos 89 éves korá-

ban rövid szenvedés után megpihent. Drága halottunkat 2018.
július 31-én 11 órakor helyezzük

örök nyugalomra a radnótfáji te-

metőben. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes!

Gyászoló szerettei. (9656-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a drága édesapa, nagyapa, testvér, após, rokon, barát,

id. OSVÁTH FERENCZ

az egykori Metalotehnica
volt dolgozója

életének 77. évében elhunyt.

Drága halottunkat a harasztkeréki
temetőben helyezzük végső nyu-

galomra július 31-én 14 órakor.

A gyászoló család. (-I)

A Népújság hirdetési irodájában felveszünk
APRÓHIRDETÉST

a kolozsvári SZABADSÁGBA,

a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE,

a sepsiszentgyörgyi HÁROMSZÉKBE
és az aradi NYUGATI JELENBE.
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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. augusztus 1-jén 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

Jelentése

Időtartam
3, egyenként 32 másodperces hangjelzés
(impulzus), 12 másodperces szünetekkel
15, egyenként 4 másodperces hangjelzés
(impulzus), 4 másodperces szünetekkel

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

A lakosság riasztása egy légibekövetkeztének
támadás
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
folytatásának
kenységek
lehetőségéről

Dr. Dorin Florea polgármester

Konduktori alapképzés

Az illyefalvi Pető Fejlesztő- és Képzőközpontban
KONDUKTORI ALAPKÉPZÉS (BACHELOR/BA) INDUL
2018 SZEPTEMBERÉBEN a budapesti Semmelweis Egyetem
Pető András Karának székhelyen kívüli képzéseként.
A képzés szeptember 17-én kezdődik, melyet alkalmassági
vizsga előz meg szeptember 1-jén.
A képzés sajátossága, hogy egyidejűleg valósul meg az oktatás,
illetve a sérült gyermekek és felnőttek rehabilitációja a komplex
konduktív nevelési rendszerben.
Olyan érettségi diplomával rendelkező személyek jelentkezését
várjuk, akik élethivatásuknak érzik a mozgássérültek nevelését és
a teljes emberi életre való felkészítésüket.
A jelentkezés feltételeiről érdeklődni a 0724-266-020-as telefonszámon lehet.

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ

- 118-932

- általános

- 118-800

• Központosított ügyelet

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,

Csendőrség, Mentőállomás):
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• Rendőrség

- 0265/202-305

kapcsolatos információk)

- 0265/210-110

• SMURD (betegekkel

• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek

- 0265/210-177

• Optika-Optofarm

- 0265/212-304

- 0265/312 436

- 0265/250-120

• Optolens szemsebészet

• Marmed

járóbeteg-rendelő:

- 0265/263 351

- 0265/263-351

- 0265/250-344

- 0756-468-658

- 0729-024-380

Labor

- 0751-114-307

e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro

• Dora Optics

- 0733-553-976

• Dora Medicals

- 0265/212-971

• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István

- 0265/222- 446

• Lézerakupunktúra

- 0722-885-851

• Emma vendéglő,

hidegtálak készítése

- 0265/263-021

• Prefektúra

- 0265/266-801

• RDS–RCS

- 0365/400-401

• Áramszolgáltató vállalat
- vidék

• Delgaz Grid

- 0365/400-404

- 0800-801-929

- 0265/269-667

- 0265/200-928

- 0800/800 928

• Aquaserv:

- hideg víz-csatorna

- 0265/215-702

- közönségszolgálat

- 0265/208-888

- központ

- 0265/208-800

• Fogyasztóvédelmi hivatal

• Vasútállomás

• Távolsági buszállomás

- 08008 208-888

- 0265/254-625

- 0265/236-284

- 0265/237-774

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés

(0-24 óra), professzionális balzsamozás

Nemzetközi halottszállítás

- 0265/215-119

- 0744-282-710

• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865

koporsók, kellékek,

- 0745-606-215

koszorúk

- 0745-606-269

és halottszállítás

- 0745-609-830

• Melinda temetkezés

- 0741-615-661

Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás

- 0740-263-907

• Maros megyei RMDSZ
• Thomas Hux sofőriskola
• Üveg-tükör szerelése,

házhoz szállítás

- 0265/311-862

- 0265/264-442

- 0265/262-907

- 0741-235-239,

- 0365/882-842
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
www.maori.ro

- Transervice

- 0365/440-528

e-mail: info@maori.ro

- 0265/216-242

- World Travel Shop

- 0265/216-768

turisztikai iroda

- 0265/269-900

- Bálint-Trans

- 0745-611-999

9–17 ó.

- 0265/255-092

- Intertours

- 0265/264-011

Royal GTS

- 0265/269-308

0731-898-989

- Family Holiday

Hu 0036-306-053-753

-Thomas Hux utazási iroda

- 0365/449-833,

- 0749-922-887

- 0365/882-842

- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését

a 0265/268 854-es telefonon.
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.)
MAROSVÁSÁRHELYI SZÉKHELYŰ CÉG IRODAI (telefonos) MUNKÁRA SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0748-380-520.
(20330-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás,
temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(60848)

A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET alkalmaz. Ha szeretnél egy jó
csapatban dolgozni, ahol megbecsülnek, akkor nálunk a helyed.
Munkádért cserébe bónuszok és versenyképes juttatás jár. Várjuk
önéletrajzodat a hr@kovacs.ro e-mail-címre vagy érdeklődj a 0740681-541-es telefonszámon. (62511-I)
KÖZPONTI ZÓNÁBAN LEVŐ PANZIÓ, VENDÉGLŐ PINCÉRT alkalmaz. Tel. 0744-624-976. (62459-I)
BÁROSLÁNYT alkalmazok. Tel. 0752-526-181. (9592)

A ROMARIS CÉG alkalmaz SOFŐRT trélerre és 8X4-es kamionra. További információk a 0744-327-177, 0265/446-133-as telefonszámon. (20326-I)

MUNKAVÉDELMI és TŰZVÉDELMI MAGÁNCÉG MUNKATÁRSAT alkalmaz. Az önéletrajzokat az office@ssm-siu.ro email-címre vagy a 0265/266-074-es faxszámra kérjük elküldeni.
Elvárások: mesteri, almérnöki vagy mérnöki szakképzés, B kategóriás jogosítvány, PC-használati tapasztalat, kommunikációs készség,
románnyelv-ismeret. (20328)

A PROELCONS KFT. sürgősen alkalmaz GÉPLAKATOSOKAT,
FESTŐKET, HEGESZTŐKET és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT. Tel. 0265/256-188, 0744-556-236. (62527-I)

JAVÍTÁSOK, VAKOLÁS, FESTÉS, KÉSZRE DOLGOZÁS,
PADLÓ- ÉS FALICSEMPÉZÉS. Tetőjavítás, csatornázás. Tel.
0726-638-909. (sz.-I)
NÉMETORSZÁGBA alkalmazunk szakképzett ÁCSOKAT és
KOVÁCSOKAT előregyártott betonelemek készítésére. Vonzó fizetés. A szállás és a szállítás megoldott. Tel. 0751-268-524, 0757804-291. (9651-I)

ALKALMAZUNK TURISZTIKAI PANZIÓBA SZEMÉLYZETET, nyugdíjas nőket és egyetemista lányokat is. Tel. 0757-439083. (9662-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR
versenyvizsgát szervez egy REPÜLŐTÉRI ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TISZTVISELŐI – COR-kód 432305 – állás betöltésére,
meghatározatlan időre. A versenyvizsga időpontja: augusztus 9-én
10 óra. Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy a
0265/328-888-as telefonszámon. (sz.-I)

NÉMETORSZÁGBA SZALÁMICSOMAGOLÁSRA keresünk
MUNKAERŐT. Órabér: 10,45 euró. A kiutazás költsége az első fizetésből vonódik le. Tel. 0740-881-428. (9673)

JÓL FIZETŐ ÁLLÁS komoly férfinak. Tel. 0741-033-164.
(9679-I)
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