
A szelektív hulladékgyűjtés a többszöri
nekifutás ellenére országszerte – így
Maros megyében is – akadozik. A nyu-
gati államokban gördülékenyen mű-
ködő, immár uniós környezetvédelmi
irányelvként egyre sürgetőbbé váló fel-
zárkózás csigatempóban halad. A kör-
nyezetvédelmi alapból finanszírozott
háztartási gépek roncsprogramja a
hírek szerint másfél nap alatt lefutott,
rengetegen regisztráltak a régi elektro-
mos berendezések újra cserélésénél fel-
használható értékjegyekre. 

Húsz évvel ezelőtt egy tajvani huszonéves fi-
atalember kezdeményezésére állították fel a Si-
gurec Prime nevet viselő, szelektív
hulladékgyűjtésre berendezett gyűjtőpontokat
az ország huszonnégy városában. Négy évvel
ezelőtt Marosvásárhelyen, az Auchan City par-
kolójában is elhelyeztek egy konténert, és a la-
kosság körében egyre népszerűbbé vált. Maros
megyében ez volt az egyetlen automatizált hul-
ladékgyűjtő, ahol a leadott elektronikai beren-
dezéseket lemérték, és a beszolgáltató a
súlynak megfelelő értékjegyet kapott, amit le-
vásárolhatott az áruházban, vagy jótékonysági
célra adományozhatott civil szervezeteknek. Ez
nemrég megszűnt, az ország többi településén

is sorra felszámolták ezt a szelektív gyűjtési le-
hetőséget. Pedig a begyűjtőpont alkalmazottai
szerint hetente négy tonna elektronikai hulla-
dékot szállítottak a buzăui újrahasznosító egy-
ségbe. Havonta ez 16 tonna e-hulladékot
jelentett, ami a működéstől eltelt három évvel
számolva jelentős környezetkímélő akciónak
számított. „Mi legyen a sorsa a régi tévének,
működésképtelen fagyasztónak, ósdi számító-
gépnek, porszívónak?” – teszik fel sokan 
a kérdést. Mások pedig gondolkodás 
nélkül helyezik a szemétlerakó mellé, ahonnan
a kommunális hulladék közé kerül. Pedig a sze-
lektív gyűjtés nemcsak cél, hanem eszköz, 

Melegedő helyzet
Meg sem melegedett rendesen a bársonyszék a kormányfő tisz-

teletbeli gazdasági tanácsadója alatt, aki a bajuszos nagyfőnök
hűvösebb tájakra való költözése után váltotta szintén a bírósággal
bajlódó elődjét. Azért menesztették egy bő hét után, mert egyebek
mellett a közalkalmazottak számának csökkentéséről is beszélt egy
televíziós műsorban. A pénzügyminisztert viszont nem menesztet-
ték, pedig az ellenzék szerint ő is hasonló tartalmú iratot küldött
az egyik minisztériumnak.

Ezek a jelek is arra utalnak, hogy fogytán van a pénz, és a köz-
alkalmazotti bérekre nincs elég fedezet az év végéig. De hogy le-
hetnek gondok, az nem csak nyilatkozatokból és a
kormányszerveknek egyes, érdekes módon az ellenzékhez szivárgó
üzenetváltásaiból derül ki. Hanem látszik az alig egy héttel ko-
rábban közzétett államháztartási adatokból is. Áprilisban az egy
hónapival korábbihoz képest gyakorlatilag megduplázódott az ál-
lamháztartási hiány, és az éves összevetés szerint is kétszer akkora
volt az első évharmad végén a deficit, mint tavaly április végén.
Még kiderülhet, hogy nem véletlenül húzták hónapokon keresztül
az idei állami költségvetés elfogadását. Mert amíg nincs elfoga-
dott büdzsé, addig a szabályok szerint csak béreket és fenntartási
költségeket lehet fizetni, komolyabb beruházásokat nem. És ha az
év első negyedében visszafogott költekezés mellett is így mélyül a
lyuk az államkasszában, akkor szokványos költekezési tempó 
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Lemondott 
Furó Judit 
marosvásárhelyi
RMDSZ-tanácsos
Önkéntes munkámra minden olyan
kezdeményezésben számíthatnak,
ami elveimmel és értékrendemmel
összeegyeztethető.

____________4.
Érdekes 
programok 
a Kakasvészen
Sok további újdonságot is sikerült
hozni az idén – számolt be a szer-
vező: volt gyerek- és felnőttíjászat,
megjelent a Legendárium is, és annak
különösen örülnek, hogy sikerült egy
régi álmukat megvalósítani

____________ 7.
Pápalátott 
gondolatok 
Felejthetetlen, örök emlék marad az,
ahogyan a százezres tömeg az áhítat
előtt, alatt és után fegyelmezetten
együtt volt. Megerősített erkölcsileg,
magyarságomban.

____________10.

Díjmentesen elszállítják az elektromos és elektronikai hulladékot

Akadozik a szelektív gyűjtés



Komputertomográf Szászrégenben 
Az Egészségügyi Minisztérium 1,5 millió lejes támogatá-
sával a szászrégeni városi kórház korszerű komputerto-
mográfot és röntgengépet vásárolhat és szerelhet fel. A
város önrésze 501.000 lej. A tervek szerint az év végéig
helyezik üzembe az erre a célra kialakítandó helyiségek-
ben. Az építési költséget a hivatal állja és végezteti el. 

Barlangkutató expedíció 
Június 28-30. között az Ifjúsági és Sportminisztérium tá-
mogatásával a Diákház és a Geoda barlangászegyesület
expedíciót szervez a Nyugati-érchegységben levő Cioclo-
vina és Ponorici barlanghoz, valamint a környékbeli karszt-
vidékre. A barlangok mellett felkeresik az egykori római
viaduktot és utat, valamint az egyik környékbeli dák vár fa-
lait. Az expedíción kezdő barlangászoktatás is lesz. 
A részvétel ingyenes. Feliratkozni a https://ccsmures.ro/ex-
peditie-speologica-speofascination elérhetőségen lehet,
vagy a Diákház székhelyén, a M. Eminescu Művelődési
Házban. Bővebb tájékoztatás a 0743-103-167-es 
vagy a 0265-216-066-os telefonszámon, illetve a cigher-
marius@yahoo.com és ccs.targumures@mts.ro. e-mail-cí-
meken. Jelentkezési határidő június 21-e. Nyolc éven felüli
fiatalok iratkozhatnak fel. 

Jogi tanácsadás 
Ma, 12-én délután 4 órakor szerkesztőségünk Dózsa
György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es
irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Lo-
ránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák maguk-
kal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos
minden iratot.

Bloomsday Marosvásárhelyen
A James Joyce Ulysses című regényének főszereplőjéről,
Leopold Bloomról elnevezett Bloomsdayt legelőször 1954.
június 16-án tartották meg Dublinban, arra emlékezve,
hogy az Ulysses 1904. június 16-án játszódott. Idén elő-
ször, június 16-án vasárnap 17 órától a Látó szerkesztői
felolvasással csatlakoznak a Bloomsday ünneplőihez. Fel-
olvasnak: Demény Péter, Láng Zsolt, Kovács András Fe-
renc, Szabó Róbert Csaba, Varga László Edgár és Vida
Gábor. Az esemény helyszíne a G kávézó.

Jazzpar Trio-koncert 
Június 13-án 19 órától rendhagyó koncert lesz az András
Lóránt Társulat Brăila utca 10. szám alatti székhelyén: a
sepsiszentgyörgyi Jazzpar Trio mutatkozik be a közönség-
nek. A Jazzpar Trio a 30-as évek párizsi hangulatát, hang-
zását es varázsát próbálja megragadni, Django Reinhardt
egyedi stílusát idézve. Az együttes tagjai: Gáspár Csaba –
hegedű, ének, Gáspár Álmos – gitár, Vitályos Lehel –
nagybőgő. Jegyeket a helyszínen lehet vásárolni, előzetes
jegyfoglalás a 0754-782-216-os telefonszámon. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma VILLŐ, 
holnap ANTAL és ANETT
napja.
ANTAL: latin eredetű férfi-
név. A római Antonius nemzet-
ségnévből származik, amely-
nek eredeti jelentése ismeret-
len.
ANETT: Az Anna francia be-
cenevéből ered.

12., szerda
A Nap kel 

5 óra 28 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 15 perckor. 
Az év 163. napja, 

hátravan 202 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. június 11.

1 EUR 4,7232
1 USD 4,1724

100 HUF 1,4733
1 g ARANY 177,4099

IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulás

Hőmérséklet:
max. 290C
min. 160C

Megyei hírek

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

Megyénk területén április és május folyamán szinte min-
dennap esett az eső. A lezúduló csapadék sokfelé okozott
kárt, épületeket, udvarokat, utakat, kerteket árasztott el, a
vihar fákat tört ki, s a mezőgazdasági területeken napokig
állt a víz. Rus Ioan, a Maros Megyei Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Igazgatóság igazgatója szerint összességében
véve a nagy mennyiségű csapadék körülbelül 10 százalé-
kos kárt okozott a megyében, természeti csapásról csak
akkor beszélhetünk, ha a kár meghaladja a 30 százalékot.

– Májusban annyi eső esett, ami három hónapra is ele-
gendő lett volna. A megye több részén állt a víz a földeken,
ami a termés rovására megy. A vízzel elöntött parcellák tu-
lajdonosai minden bizonnyal kárt könyvelhetnek el. Ilyen
parcellák találhatók Marosugrán, Kutyfalván, Kerelőszent-
pálon, Marosbogáton, Székelyhodoson, Petelén, ahol na-
pokig megközelíthetetlenek voltak a földek. Hétfőn
Székelyhodoson és Iszlóban volt nagy eső. A megye más
övezeteiben, Nagysármás vagy Marosludas környékén sem

az árvíz, sem a pangó vizek nem okoztak gondot a mező-
gazdaságban. Ott, ahol visszahúzódott a víz, a gazdák újra
bevetették a földeket kapásnövényekkel. A károkat a helyi
önkormányzatok helyi bizottságai felterjesztették a megyei
bizottsághoz. Ez azért is fontos, mert például a cukorrépa-
és a szójatermesztők a bevetett terület és az elért termés
mennyisége szerint jutnak APIA-támogatáshoz. Ha nincs
meg a megfelelő mennyiség – cukorrépából hektáronként
26.400 kg, míg szójából 1300 kg termés –, a gazda eleshet
a támogatástól. Tekintettel arra, hogy a bizottság megálla-
pítja, hogy az időjárás, a nagy mennyiségű csapadék miatt
nem sikerült az elért mennyiséget teljesíteni, nem vonnak
le a támogatásból – mondta Rus Ioan igazgató, aki rámu-
tatott, hogy az esős idő sok helyen megakadályozta a gaz-
dákat abban is, hogy elvégezzék a vegyszeres kezeléseket,
holott ezekre nagy szükség van a levélbetegségek megelő-
zése érdekében. Megyénk szerencsés övezet, mivel elke-
rülte a jégverés. (mezey) 

Átlagban 10 százalékos kárt okozott 
a sok csapadék

Valaki jár a fák hegyén... címmel Kányádi Sándor szel-
lemiségét idéző előadást mutat be a Maros Művészegyüt-
tes. 

Az előadás felidézi verseit és nagyszerű, elévülhetetlen
gondolatvilágát, megjeleníti a szülőföldjét. A ,,vidékeket”,
melyekben különleges eseményekkel teli életét élte, táncok
jelenítik meg. Zene: ifj. Csoóri Sándor, rendező-koreográ-

fus Juhász Zsolt, a koreográfus munkatársa Ágfalvi
György, forgatókönyv, szerkesztés: Novák Ferenc-Tata. 

Jegyek elővételben a Maros Művészegyüttes jegyirodá-
jában 13-14 és 17-18 óra között vásárolhatók, jegyfoglalás
a 0746-540-292-es telefonszámon. A bemutató június 20-
án, csütörtökön 19 órától lesz a művészegyüttes köves-
dombi előadótermében. 

Kányádi Sándor-emlékelőadás 

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Tagozata
2019 októberében második alkalommal indítja a Kiváló
Tanár Programot, amely a BBTE másodéves, pedagógia
modult is végző hallgatóinak szól.

A program célja az egyetemi hallgatók motiválása a ta-
nári pálya választására, és lehetőség biztosítása gyakorlati
tapasztalat szerzésére. A BBTE fontosnak tartja felhívni di-
ákjainak figyelmét arra, hogy az oktatói munka vonzó is
lehet, valamint az intézmény kötelességének érzi, hogy fel-
készült, lelkes és elkötelezett oktatói generációt neveljen
ki.

A résztvevők egy tanéven keresztül heti 4 órát egy isko-
lában töltenek mentortanár mellett (órákat hallgatnak, ki-
értékelnek, segítenek a tanárnak az órák előkészítésében,

bekapcsolódnak a tanórákba). Ezenkívül havonta egyszer
tréningen/műhelymunkán vehetnek részt, ahol egyrészt
megoszthatják társaikkal tapasztalataikat, másrészt olyan
technikákat, módszereket tanulhatnak, olyan készségeket
sajátíthatnak el, amelyekre az egyetemi tanterv nem tér ki.

A program fontos része a közösségépítés, ennek érdeké-
ben októberben csapatépítő hétvégével kezdődik a képzés.
A képzéssorozat minden egyes eleme ingyenes.

A jelentkezési űrlap (http://bit.do/eUCoU) és a feltöltött
motivációs levél alapján június folyamán személyes inter-
júra is sor kerül. Jelentkezési határidő: 2019. június 21. 

Az egyetem Facebook-oldalán megtekinthető a program
promófilmje: https://www.facebook.com/bbtekolozsvar/vi-
deos/441507320015311/

Kiváló Tanár Program 
másodéves BBTE-s hallgatóknak

A Studium-Prospero Alapítvány Csodálatos Marosszék
címmel fotópályázatot hirdet erdélyi és anyaországi amatőr
és hivatásos fotósoknak. 

Marosszék történelmi térségéről, illetve a jelenlegi
Maros megye területéről készült fotókat várunk. 

Célunk bemutatni a régió:
– épített örökségét
– természeti szépségeit
– az itt élők jellegzetes hagyományait, jellegzetes szo-

kásait
– vallási szokásait.
Pályázati feltételek:
Minden pályázó témánként legtöbb három képet küldhet

be a csodalatosmarosszek@gmail.com e-mail-címre. 
A levélben kérjük feltüntetni a szerző nevét, telefonszá-

mát, a kép/képek címét, és a helyet, ahol a kép készült.
A képek kizárólag saját munkák lehetnek. Nevezésükkel

a pályázók elismerik, hogy a beküldött fotók felett korlát-
lan felhasználási joggal rendelkeznek, az nem sérti harma-
dik fél jogait.

A képeket .jpg formátumban várjuk.
A beküldött kép/képek mérete az eredeti .jpg fájl mérete

legyen, de a hosszabbik oldal érje el legalább a 3500 pi-
xelt.

A képek digitális feldolgozásánál csak alapvető képja-
vításokat fogadunk el: fényerő, kontraszt, színegyensúly,
gradációs görbe, színezet/telítettség, a kép vágása, zavaró
képrészletek levágása.

NEM megengedett: nagyobb módosítások, illetve képe-
lemek kiretusálása és hozzáadása.

A képek keretezését, vízjelezését, dátumozását, kérjük,
mellőzzék.

Beküldési határidő: 2019. július 31.
A pályamunkákat háromfős szakmai zsűri bírálja el:

Both Gyula, a Marx József Fotóklub elnöke, Báthori Zsig-
mond EFIAP-díjas fotóművész és Nagy Zoltán fotómű-
vész, természetfotós. 

A legjobbnak ítélt munkákból kiállítást szervezünk ala-
pítványunk Szentgyörgy (Forradalom) utcai kiállítótermé-
ben, illetve felkerülnek a Studium-Prospero Alapítvány
hivatalos honlapjára.

A legjobb alkotásokat pénzdíjjal jutalmazzuk:
I. díj: 1500 lej
II. díj: 1000 lej
III. díj: 700 lej.
Különdíjak: 
* 500 lej értékű különdíj a facebookos közönségszavazás

nyertesének a Studium Állandó Támogatók felajánlásával.
A beérkező képeket a Csodálatos Marosszék Facebook-ol-
dalon tesszük közzé és bocsátjuk közönségszavazásra. A
díjat a legtöbb lájkot gyűjtő fénykép szerzője kapja. 

* 500 lej értékű különdíj dr. Vass Levente parlamenti
képviselő felajánlásával.

Eredményhirdetés: szeptember folyamán a www.stu-
dium.ro honlapon.

A szervezők

Csodálatos Marosszék
Nyílt fotópályázat amatőr fotósoknak és hivatásos fotóművészeknek
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Hétméteres hó a transzfogarasi
úton

Az útügyi hatóság alkalmazottai javában dolgoznak
a hó eltakarításán a transzfogarasi úton, ugyanis
három héttel a tervezett nyitás előtt a hóréteg vas-
tagsága még eléri a 6-7 métert. Az útügy ugyanakkor
lavinaveszélyre figyelmeztet. Elekes Róbert, a bras-
sói regionális útügyi igazgatóság szóvivőjének tájé-
koztatása szerint a helyszínen levő munkatársak
jelenleg azon dolgoznak, hogy legalább egy sávról
eltakarítsák a havat, hogy több géppel tudjanak dol-
gozni a későbbiekben. (Mediafax)

Elutasították a Meleşcanu elleni
egyszerű indítványt

Elutasította kedden a szenátus a Teodor Meleşcanu
külügyminiszter ellen benyújtott egyszerű indítványt.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek Meg
Romániát Szövetség (USR) és a Népi Mozgalom
Párt (PMP) 34 szenátora által aláírt, T. Meleşcanu,
május 26-a megköveteli az ön lemondását című in-
dítvány 37 támogató szavazatot kapott, 69-en pedig
ellene voksoltak a titkos szavazáson. Az indítvány
kezdeményezői a dokumentumban és a plénum
előtt tartott felszólalásukban is arra hivatkozva kér-
ték a külügyi tárca vezetőjének lemondását, hogy a
miniszter „felelőtlenül” szervezte meg a május 26-i
európai parlamenti választást és referendumot a kül-
földi szavazókörzeteknél. Meleşcanu felszólalásá-
ban elhárította a vádakat. (Agerpres)

Hetvenéves a FUEN
Pozsonyban és Dunaszerdahelyen ünnepli fennál-
lásának 70. évfordulóját az Európai Nemzetiségek
Föderatív Uniója (FUEN) szerdán, június 12-én kez-
dődő kongresszusán. A kongresszuson az RMDSZ
delegációját Kelemen Hunor szövetségi elnök ve-
zeti. A rendezvényen a nemzetközi szervezet ko-
rábbi elnökei és jelenlegi elnöke, Vincze Loránt
értékelik az elmúlt hetven év megvalósításait, illetve
megszabják a következő évek irányvonalát. Az idei
kongresszuson osztják ki először a FUEN-díjat,
amelyet a béke, a nemzeti kisebbségek védelme és
az európai kisebbségi és nyelvi közösségek együtt-
élése terén végzett kiemelkedő tevékenységért ítél-
nek oda. A kongresszus fókuszában a szlovákiai és
az ukrajnai kisebbségi helyzet áll, ugyanakkor a
szervezet új vezetőséget is választ. Az elnöki tiszt-
ségre egyetlen jelölt, az RMDSZ támogatásával in-
duló jelenlegi elnök, Vincze Loránt pályázik. A
FUEN-kongresszus házigazdája a Magyar Közös-
ség Pártja és a Szlovákiai Német Egyesület. (közle-
mény)

Medve az iskolaudvaron
Medve kószált a beresztelki iskola udvarán, miközben
a tanulók órán voltak. Az esetet térfigyelő kamerák is
rögzítették. A beresztelki iskola igazgatója, Aurelian
Negrea szerint a medve délelőtt fél tizenegy körül az
iskola mögötti tömbházak felől közelítette meg a tan-
intézményt, áttörte a kerítést, átkelt az udvaron, majd
továbbment az erdő felé. Negrea rámutatott, a község
valamennyi falujában gyakran előfordult az utóbbi idő-
ben, hogy medvét láttak, ez esetben azonban egyér-
telmű volt, hogy a medve megijedt valamitől, így került
a településre. A helybéliek közül többen is látták,
ahogy áttörte az iskola kerítését, keresztülment az ud-
varon, majd bement egy kertbe, ahonnan a tulajdonos
úgy kergette el, hogy nem is nézett rá, azt hitte, ku-
tyával van dolga. Később csendőrökből, rendőrökből
és vadászokból álló 12 fős csapat indult el, hogy ki-
kergesse a faluból a medvét, az erdőben azonban
nyomát vesztették a nagyvadnak. (Agerpres)

mellett nem csak duplájára nőtt volna a tavalyihoz ké-
pest a hiány, hanem akkorára, amit már a laikusoknak
is nehezen tudna kimagyarázni a kormány.

A gondokból valamit már sejt a műellenzék is, mert
a liberálisok pártvezére a készülődő bizalmatlansági in-
dítvány sikere, azaz kormánybuktatás esetére már egy
karcsúbb kormányszerkezetről beszél, és közalkalma-
zotti bércsökkentéseket már az alig több mint két hete
lezajlott választások után is emlegettek. Csakhogy, ha
most át is vennék a hatalmat, az még nem jelenti azt,
hogy valamit kezdeni is tudnának a helyzettel a követ-
kező választásokig. A bizalmatlansági indítvány sikere
pont a jelenlegi kormányoldalnak jönne a legjobban,
mert megint megúsznák a gazdasági „sikerpolitikáju-
kat” elkerülhetetlenül követő népszerűtlen intézkedése-
ket, sőt, ellenzéki szerepkörbe átülve megint
elkezdhetnék az újjáépítkezést a törvényhozási ciklus
kritikus utolsó esztendejében, akárcsak az előző parla-
menti választások előtti évben. Az átvett örökségbe majd
szépen belebukik a nagyszájú műellenzék, és indulhat a
mókuskerék elölről. Mi, a közönség, úgyis mindig álljuk
a számlát.

Melegedő helyzet
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ
Hétórás mentés után kedden a
terveknek megfelelően sikeresen
kiemelték és egy uszályra helyez-
ték a május 29-ei balesetben el-
süllyedt Hableány turistahajót
Budapesten, a Margit hídnál.

A Hableány sétahajó május 29-én este
süllyedt el a Margit híd közelében, mi-
után összeütközött a Viking Sigyn szál-
lodahajóval. A fedélzeten 35-en utaztak,
33 dél-koreai állampolgár és a kéttagú
magyar személyzet. Hét utast sikerült ki-
menteni.

A Hableányt kedden kora reggel kezd-
ték el kiemelni a Duna mélyéről. Közben
többször megálltak, vizet szivattyúztak,
valamint átvizsgálták a hajótestet, és
eközben négy holttestet is megtaláltak.
Az M1 aktuális csatornán elhangzott,
hogy a megtalált holttestek között volt
az egyetlen gyermekáldozat is. Négy
ember továbbra sem került elő.

Kora délutánra teljesen a felszínre ke-
rült a hajótest. A Hableányt a Clark
Ádám úszódaru segítségével átemelték
egy uszályra.

Gál Kristóf, az Országos Rendőr-fő-
kapitányság szóvivője a helyszínen azt
mondta: a Hableányt a csepeli szabadki-
kötőbe viszik, ahol a Budapesti Rendőr-
főkapitányság hajózási, nautikai és
műszaki szakértő bevonásával, az
ügyészség képviselőjének jelenlétében
szemlének veti alá a járművet. Közölte
azt is, hogy a belügyminiszter kérésére
megduplázták a keresésben részt vevő
rendőrök számát.

A szóvivő emlékeztetett, a balesettel
összefüggésben a Budapesti Rendőr-fő-
kapitányság folytat nyomozást, jelenleg
egy gyanúsított van, a szállodahajó
ukrán kapitánya.

Gál Kristóf elmondta azt is, hogy hét-
főn a Viking Sigyn szállodahajó – egyéb
okok miatt – ismét Magyarországra ér-
kezett, és mivel szükségessé vált új bi-
zonyítékok beszerzése, valamint a
tényállás teljes körű tisztázása, a rendőr-
ség új szemlét tartott a hajón.

Kérdésre válaszolva hozzátette, a
szemle során olyan bizonyítékot szerez-
tek, amely vélhetően teljesebb képet ad

a történtekről. A kiemelési művelet ide-
jére az autós közlekedést nem korlátoz-
ták. A kiemelést számos érdeklődő nézte
végig a helyszínen.

Tolnay Zoltán hajóskapitány, aki szin-
tén szolgálatban volt a Dunán a tragédia
idején, az M1-en azt közölte: egyik ha-
józási rádiócsatornán sem jeleztek ve-
szélyhelyzetet a május 29-ei dunai
hajóbaleset idején. Kitért arra is, hogy a
Viking Sigynnek kellett volna megkez-
denie a kommunikációt a kisebb Hable-
ánnyal.

A Hableány 1949-ben épült, a hajó
27,2 méter hosszú, 4,8 méter széles és
5,2 méter magas, a súlya 50 tonna. A tu-
ristahajó kiemelésére Komáromból érke-
zett pénteken a 200 tonna emelésére is
képes Clark Ádám úszódaru.

A Hableánnyal összeütköző Viking
Sigyn szállodahajó ukrán kapitányát vízi
közlekedés halálos tömegszerencsétlen-
séget okozó, gondatlanságból elkövetett
veszélyeztetése vétségének gyanúja
miatt hallgatták ki gyanúsítottként és tar-
tóztatták le. (MTI) 

Kiemelték a Hableány roncsát a Dunából

Homlokegyenest ellentétes véle-
ményeket fogalmaztak meg keddi
kampányrendezvényeiken a brit
EU-tagság megszűnésének (Bre-
xit) lehetséges körülményeiről és
időpontjáról a kormányzó Konzer-
vatív Párt vezetői tisztségéért
versengő jelöltek.

Elhangzott olyan vélemény, hogy a je-
lenleg érvényes október 31-i kilépési ha-
táridő nem tartható, mások szerint
ugyanakkor azon az időponton túl sem-
miképpen sem halasztható tovább a Bre-
xit. Ez utóbbi véleményének adott
hangot az egyik keményvonalas Brexit-
párti jelölt, Andrea Leadsom, az alsóház
volt vezetője, kijelentve: az október végi
kilépési időpont „keményen kőbe vésett,
vörössel kijelölt határidő”, amelyet
„minden körülmények között” tartani
kell.

Leadsom – aki korábbi posztján a
Konzervatív Párt frakcióvezetőjéhez ha-
sonlatos tisztségű, az alsóházi ügymenet
irányításáért felelős magas rangú kabi-
nettag volt – hozzátette: részletes terve
van az „ellenőrzés alatt tartott Brexitre”
a kilépési feltételrendszer elfogadásának
elmaradása esetére is.

A konzervatív politikus szerint a par-
lament – amelynek többsége korábban
több szavazáson is egyértelművé tette,
hogy nem járulna hozzá a rendezetlen,
megállapodás nélküli Brexithez – nem
tudná megakadályozni, hogy az Egyesült
Királyság akár egyezmény nélkül is ki-
lépjen az Európai Unióból.

Andrea Leadsom – aki néhány hete az
általa enyhének tartott kormányzati Bre-
xit-stratégia miatt mondott le az alsóház
vezetőjének tisztségéről – korábban is
többször kijelentette, hogy a brit kor-
mánynak készen kell állnia a további tár-
gyalások befejezésére az EU-val, ha nem
sikerül új egyezségre jutni az unióval.

Leadsom nincs egyedül ezzel a véle-
ményével a Konzervatív Párt vezetői
tisztségéért versengő jelöltek mezőnyé-
ben.

A legesélyesebbnek tartott jelölt,
Boris Johnson volt külügyminiszter – a
keményvonalas tory Brexit-tábor front-
embere – a minap kijelentette: ha ő lesz
a Konzervatív Párt új vezetője és így az
új miniszterelnök, az Egyesült Király-
ság a Brexit október 31-i határnapján
mindenképpen kilép az Európai Unió-
ból, akár sikerül elfogadtatni addig a
Brexit feltételrendszerét rögzítő megál-
lapodást a brit parlamentben, akár nem.
Hasonló nyilatkozatokat tett az elmúlt
napokban a versenytársak közül Domi-
nic Raab volt Brexit-ügyi miniszter és
Esther McVey volt munkaügyi minisz-
ter is.

Mark Harper, az egykori Chief Whip,
vagyis az alsóházi konzervatív frakció
szavazási fegyelméért felelős volt kabi-
nettag ugyanakkor keddi kampányindí-
tójában kijelentette: a jelenlegi
körülmények között „nem lehetséges és
nem is hiteles célkitűzés” a Brexit októ-
ber 31-i határnapjának tartása, mivel
nincs elfogadott Brexit-megállapodás, és

idő sincs addig új egyezmény megtár-
gyalására.

Harper – alig burkoltan figyelmez-
tetve azokat a versenytársait, akik szerint
október 31-én akár megállapodás nélkül
is ki kell lépni az EU-ból – azt mondta:
nem hitelesek azok a kijelentések sem,
amelyek szerint a parlament nem tudja
megakadályozni a rendezetlen 
Brexitet.

Theresa May miniszterelnök múlt
pénteken távozott a Konzervatív Párt 
éléről, miután az alsóház háromszor is
elutasította a Brexit feltételrendszerét
rögzítő, az EU-val novemberben elért
megállapodást.

Távozása a párt éléről miniszterelnöki
tisztségének megszűnésével is jár, de
utódja július végére várható megválasz-
tásáig ügyvezető minőségben ellátja a
kormányfői és a pártvezetői feladatokat.

A Konzervatív Párt vezetői tisztségé-
ért tízen szálltak versenybe.

A vezetőválasztási folyamat első sza-
kaszában a frakció sorozatos szavazá-
sokkal két főre szűkíti a jelöltek
létszámát.

Az első szavazási fordulót csütörtö-
kön, a továbbiakat jövő kedden, szerdán
és csütörtökön tartják.

A versenyben maradó utolsó két jelölt
közül – ha egyikük sem lép vissza a
másik javára – a Konzervatív Párt 160
ezer regisztrált tagja választhatja meg
postai szavazással Theresa May utódját,
aki az Egyesült Királyság következő mi-
niszterelnöke is lesz. (MTI)

Brexit
Ellentétes vélemények 

az utódjelölti mezőnyben a kilépésről

Fotó: MTI
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így értékes nyersanyagokat lehet
visszajuttatni a természeti körfor-
gásba. Megyénkben egyelőre a leg-
kényelmesebb megoldás arra, hogy
háztól elszállítsák az elromlott vagy
lecserélt elektromos berendezést, ha
a lakók ahhoz az országos begyűj-
tőhálózathoz fordulnak, amelynek
Nagyernyében van kirendeltsége.
A szelektív hulladékgyűjtés
ösztönzése

Maros megyében jelenleg ez az
egyetlen cégcsoport, amely ország-
szerte foglalkozik begyűjtéssel és
csoportosítással, és amely a lakás-
ból szállítja el ingyenesen a hasz-
nált elektromos háztartási gépeket
és berendezéseket, akár a tömbház
legfelső emeletéről is. A Sistem Na-
tional de Colectare gyűjtőnév alatt
harmadik éve tevékenykedő cég-
csoport népszerűsítését a ROREC
Alapítvány végzi. Amint a cég
Maros megyei ügyvezetője, Ale-
xandru Paru tájékoztatott, a cég-
csoport integrált hulladékkezelési
szolgáltatást nyújt elektromos és
elektronikai berendezések – hűtő-
szekrények, fagyasztóládák, mosó-
gépek és mosogatógépek, bojlerek,
légkondicionáló berendezések,
fénymásolók, nyomtatók, televí-
ziók, képernyők, személyi számító-
gépek, laptopok, vezetékes tele-
fonok és telefonközpontok, porszí-
vók, mikrohullámú sütők, hajszárí-
tók, vasalók, mobiltelefonok,
elektromos szerszámok, neoncsö-
vek, energiatakarékos izzók stb. –
mellett használt akkumulátorok és
elemek begyűjtésében és kezelésé-
ben. Ugyanakkor azok újrahaszno-
sítása és a természeti erőforrások
felhasználásának a népszerűsítése
mellett a lakosságot arra ösztönzik,

hogy a régi gyártmányú elektromos
berendezéseket olyanokra cseréljék,
amelyek energiahatékonysága na-
gyobb. 

Az ügyvezető elmondása szerint
a Buy Back programokban is részt
vesznek, amelyek során az új ter-
mék vásárlásánál egy régit beszol-
gáltat és árkedvezményben részesül
a vásárló. Szerződésük van egyes
nagyáruházakkal és kiskereskedé-
sekkel a használt elektromos beren-
dezések ingyenes elszállítására. Az
e-Voucher típusú akciók révén
azoktól a vásárlóktól szállítják el a
fölöslegessé vált elektromos tárgya-
kat, akik online rendelnek új elekt-
romos és elektronikai
berendezéseket. A háztartási gépek
roncsprogramjában is részt vesz-
nek, a cél ez esetben is a régi gyárt-
mányú háztartási berendezések
újakkal való helyettesítése, vala-
mint az iskolákban szervezett Újra-
hasznosítás járőrei program révén a
kisebb elektronikai eszközök és az
elemek szervezett begyűjtését ösz-
tönzik. Intézményekből, vállalatok-
tól pedig a leírt elektronikai
eszközöket szállítják el díjmente-
sen, és olyan, törvény által szabá-
lyozott okiratokat bocsátanak ki,
amelyek szükségesek a könyvelés
és vagyonnyilvántartás értékcsök-
kenési leírásához.

A települések polgármesteri hi-
vatalaival együttműködve bizonyos
napokon gyűjtést szerveznek. Vidé-
ken általában pénteken és szomba-
ton zajlik a gyűjtés, de ha igény van
rá, a hét többi napján is megszerve-
zik, előtte természetesen meghirde-
tik. Sátrakat állítanak fel, ahol bárki
leadhatja a használaton kívüli elekt-
ronikai vagy elektromos tárgyat, a
nagy méretűeket pedig kérésre ház-
tól elszállítják. Naponta 9–17 óra

között lehet egyeztetni a leadásra
szánt elektronikai hulladék elvitelé-
nek időpontjáról az ingyenesen hív-
ható 0800-444-800-as zöldszámon,
a Maros megyei lakosok pedig a
0741-754-708-as mobilszámon is
kapcsolatba léphetnek az országos
érdekeltségű cégcsoportnak a nagy-
ernyei telephelyen tevékenykedő
munkatársaival. Amint beszélgető-
partnerünk hangsúlyozta, tombola-
húzással is ösztönzik a szelektív
hulladékgyűjtést, szombatonként az
ernyei telephelyen sorsolják ki a
szolgáltatásukat igénybe vevő heti
nyerteseket. A begyűjtött elektro-
mos hulladékot Kolozs, Hunyad,
Buzău, Arad megyei és bukaresti
engedélyezett újrahasznosító telep-
helyekre szállítják.

***
Ha mindent előírásszerűen sze-

lektálna a lakosság, csökkenne a
szeméttelepekre szállított hulladék-
mennyiség. Sajnos Romániában a
háztartási hulladék elenyésző há-
nyadát gyűjtik szelektíven, a többi
még mindig a hulladéklerakókba
kerül, ahol a bennük található ve-
szélyes anyagok a csapadék hatá-
sára kimosódnak vagy égetés során
a levegőbe kerülnek. A környezet-
védelmi alapból május 24-én elin-
dított háztartási gépek roncs-
programja iránt rendkívüli érdeklő-
dés mutatkozott. Másfél nap alatt
elfogyott az erre szánt negyvenmil-
lió lejes keret, több mint hetven-
négyezer értékjegyet osztottak ki
magánszemélyeknek, amit az on-
line platformon regisztrálók új,
energiatakarékos háztartási gépek
vásárlásánál használhatnak fel. Ta-
valy egy hét alatt elfogyott az erre
szánt keret, ezáltal egyértelmű,
hogy rendkívüli az érdeklődés a ha-
sonló akciók iránt.

Akadozik a szelektív gyűjtés
(Folytatás az 1. oldalról)

Lemondott Furó Judit 
marosvásárhelyi RMDSZ-tanácsos

Elégedetlen a frakció 
döntéseivel

A városrendezési
bizottság elnöki
tisztségét is be-
töltő Furó Judit 
június 11-én a
szerkesztőségünk-
be eljuttatott le-
vélben jelentette
be, miért mondott
le önkormányzati
mandátumáról. A
levelet változtatás
nélkül az alábbiak-
ban közöljük: 

Ezúton szeretném
nyilvánosan is ismer-
tetni azokat az okokat,
amelyek háromévi
helyi tanácsosi tevé-
kenységet követően
arra a döntésre sar-
kalltak, hogy lemond-
jak mandátumomról.
Indokaim összetettek,
lemondó nyilatkoza-
tomban emiatt is első-
sorban személyes
okokra hivatkoztam.
Az elmúlt napokban
azonban kellően sokan jelezték,
hogy többet szeretnének tudni
azokról a megfontolásaimról, ame-
lyek erre a döntésre sarkalltak.
Ezért is tartom fontosnak, hogy
minden marosvásárhelyi számára
nyilvánvalóvá tegyem, miért nem
kívánom kitölteni a hátralevő egy
évet a marosvásárhelyi helyi ta-
nácsban.

Az elmúlt 3 év során a frakció-
üléseken, valamint a szervezet kü-
lönféle testületeiben többször is
hangot adtam annak a vélemé-
nyemnek, hogy az RMDSZ taná-
csosai a döntéseket nem pusztán a
pillanatnyi politikai szempontok
szerint kellene meghozzák, hanem
elsősorban azzal a szakmaisággal
kellene közelítsünk a problémák
felé, amit a három évvel ezelőtti
helyhatósági kampányban a ma-
rosvásárhelyieknek ígértünk.

Annak ellenére, hogy ezzel az
állásponttal nem voltam egyedül a
frakcióban, nem sikerült ennek az
elvnek érvényt szerezni. A város
jövőjét meghatározó fontos dönté-
sekben mindig a politikai egyezsé-
gek, illetve olyan más szempontok
domináltak, amelyek alkalman-
ként szakmailag is kifogásolható
döntéseket eredményeztek.

Ilyen döntés volt a főtér új arcu-
latának elfogadása, a közszállítás

számos megoldatlan problémája és
a város jelentős mértékű eladósí-
tása is, ami hosszú évekre 
veti vissza Marosvásárhely fejlő-
dését.

Döntésemben az is közrejátszik,
hogy mind a szűk, mind pedig a tá-
gabb környezetemből folyamato-
san kapom azokat a
visszajelzéseket, hogy az önkor-
mányzati frakció túlságosan ki-
szolgálja a jelenlegi városvezetés
akaratát.

Döntésem hosszú ideje érlelő-
dik, azonban az európai parlamenti
választások előtt bejelentésemmel
nem kívántam témát szolgáltatni
azoknak, akik a szövetség rossz
eredményének szurkoltak. Ugyan-
akkor egy évvel az újabb önkor-
mányzati választások előtt úgy
gondolom, elegendő idő jut arra,
hogy az RMDSZ marosvásárhelyi
szervezetének és önkormányzati
testületének tevékenysége az én je-
lenlétem nélkül is olyan irányt ve-
gyen, ami feljogosítja arra, hogy
újra a marosvásárhelyi magyar vá-
lasztók bizalmát kérhesse. Ehhez
mind a helyi tanácsos kollégáknak,
mind a városi szervezetnek ered-
ményes munkát kívánok. Önkén-
tes munkámra minden olyan
kezdeményezésben számíthatnak,
ami elveimmel és értékrendemmel
összeegyeztethető.

Fotó: Karácsonyi Zsigmond (archív)

Bákó megye prefektusa – ko-
rábbi bejelentésétől eltérően
– még mindig nem támadta
meg a közigazgatási bírósá-
gon azt az építési engedélyt,
amelyet a dărmăneşti-i (dor-
mánfalvi) polgármesteri hiva-
tal állított ki maga számára az
úzvölgyi katonatemető átala-
kítására.

A kormány Bákó megyei képvi-
seletét ellátó prefektusi hivatal ko-
rábban múlt péntekig adott
haladékot a polgármesternek állás-
pontja megvédésére. Közölte: ha ez
a megnevezett határidőig nem tör-
ténik meg, a közigazgatási bírósá-

gon támadja meg az okmányt. A
prefektus által indított per az építési
engedély hatályának a felfüggeszté-
sét jelentené a jogerős ítélet kimon-
dásáig.

A prefektusi hivatal szóvivője
kedden az MTI-nek elmondta: jú-
nius 4-én a Hősök Emléke Orszá-
gos Hivatalt (ONCE) is
megkérdezték arról, hogy hozzájá-
rult-e a temető átalakításához, és
amíg nem kapnak választ, nem
dönthetnek a közigazgatási per el-
indításáról.

A prefektust még május 9-én
kérte fel az Állami Építkezési Fel-
ügyelőség, hogy mérlegelje az épí-

tési engedély megtámadását a köz-
igazgatási bíróságon. A felügyelő-
ség törvénytelennek tartotta az
építési engedély kiállítását, mert –
mint megállapította – a dormánfalvi
polgármesteri hivatal olyan doku-
mentáció alapján állította ki az épí-
tési engedélyt, amely nem
bizonyította egyértelműen a terület
fölötti tulajdonjogát.

Ezt követően május 9-én a Kul-
túra és a Nemzeti Identitás Minisz-
tériuma, június 3-án pedig a
Védelmi Minisztérium is közölte,
hogy a temető átalakításához nem
járult hozzá, pedig szükséges lett
volna a hozzájárulása.

A prefektusi hivatal szóvivője az
MTI-nek elmondta: május 31-én
szólították fel Dărmăneşti polgár-
mesterét, hogy tisztázza a helyzetet,
a polgármester azonban a június 10-
én keltezett válaszában fenntartotta,
hogy törvényesen járt el. A szóvivő
reményét fejezte ki, hogy még ezen
a héten megkapják az Hősök Em-
léke Országos Hivatal (ONCE) vá-
laszát, és dönthetnek arról, hogy a
bírósághoz fordulnak-e az engedély
megsemmisítése ügyében.

A prefektus korábban egy másik
közigazgatási pert is kilátásba he-
lyezett az úzvölgyi temető ügyében.
Június 4-én június 25-ig adott hala-

dékot a dărmăneşti-i önkormány-
zatnak, hogy vonja vissza azt a ha-
tározatát, amelyikkel március 29-én
saját közvagyonává nyilvánította a
temető területét.

A Bákó megyei prefektusnak egy
hónap sem volt elegendő arra, hogy
közigazgatási pert indítson a temető
átalakítása miatt, noha több állami
hivatal jelezte a törvénytelenséget.
Ezzel szemben Hargita megye pre-
fektusa május 29-én egyetlen 
nap alatt összeállította és benyúj-
totta azt az iratcsomót, amellyel
megtámadta Csíkszentmártonnak a
temető bezárására vonatkozó hatá-
rozatát. (MTI)

Úzvölgyi katonatemető
Nem sieti el a Bákó megyei prefektus 

a dormánfalvi polgármesteri hivatal beperelését



Beszélő könyvek
Robinson Crusoe „életei” 

Sándor bácsi, hivatalos nevén Septe-
lean Alecsandru, biztos pont a vaj-
daszentiványiak életében. Hozzá

fordul minden gazda, ha egy-egy munkagép
meghibásodik, ha javításra, karbantartási
munkára van szükség. Egy helybéli állattartó
hívta fel a figyelmünket a 76 éves esztergá-
lyosra, aki nyugdíjasként sem tette el em-
lékbe a szívéhez nőtt, régi szerszámokat.
Minden bizonnyal ő is azok közé az elhiva-
tottak közé tartozik, akiknek a szakma gya-
korlása örömforrás és megtartó erő.

Váratlanul látogattunk el az ősz hajú,
szemüveges férfihoz, munkaruhában jött elő
a fogadásunkra az udvaron szürkéllő mű-
helyből. Tökéletes magyarsággal köszönt,
hellyel kínált, aztán olyan természetességgel
kezdett el mesélni, ahogy csak az éle-
tet igazán becsülni, élvezni tudó emberek
szoktak.

– Itt születtem, ebben a faluban. Hárman
voltunk testvérek: két fiú és egy leány. A szü-
leim román anyanyelvűek voltak, de otthon
csak magyarul beszéltek, így én is ezen a
nyelven tanultam meg gondolkozni. Az első
négy iskolai osztályt románul végeztem,
mivel azonban Vajdaszentiványon felső ta-
gozat csak magyar nyelven működött, ötö-
diktől a második anyanyelvemen folytattam

a tanulást. Az általános iskola után, 15 éve-
sen már dolgoztam.

– Már akkor a fémszakmában? – szóltam
közbe.

– Akkoriban még kőművesként. Bányavi-
dékre, a Hunyad megyei Vulkánba kerültem,
aztán Parosénybe, a villanytelepre. Ott a
szénszállító gépeknél
dolgoztam. Ezután be-
vonultam katonának, 18
hónapig tartott a szol-
gálat. Leszerelés után
kerültem Marosvásár-
helyre. A Prodcomplexnél, a lakatosoknál
kaptam állást. Pár év múlva, 1967-ben lát-
tam meg egy hirdetést, ami arról tájékozta-
tott, hogy fémipari szakmunkástanfolyamot
szerveznek a könnyűipari gépgyárnál, a ké-
sőbbi Imatexnél. Jelentkeztem. A képzés tíz
hónapot tartott, elméleti és gyakorlati része
is volt. A résztvevők az első perctől bekerül-
tek a termelésbe. Így lettem esztergályos.

– Hol kapott állást a továbbiakban?
– Két évig a Metal szövetkezetnél voltam,

ott egyéni normára dolgoztunk. 1973-ban
aztán átkerültem az Építőipari és Szerelési

Tröszt (TCM) alegységéhez, a SUT-hoz, kar-
bantartói munkára. Repülőn kívül minden-
féle gépeket javítottunk, még hajót is.
1981-ben a marosszentgyörgyi betonkeverő
állomáshoz kerültem, ami szintén a SUT-hoz
tartozott, a rendszerváltás után vált külön
tőle. 2001-es nyugdíjazásomig ott dolgoz-

tam.
– A ledolgozott évti-

zedek alatt Marosvá-
sárhelyre költözött?

– Amíg nem volt
megfelelő buszjárat,

béreltem egy lakást a városban. Később,
amikor már volt mivel hazajönni, az ingázást
választottam.

– Alapított-e családot?
– Nem voltam magányos típus, de ez ki-

maradt az életemből. 
– Beszéljünk egy kicsit a nyugállományba

vonulás utáni időről.
– A munkát itthon folytattam, a műhelyem-

ben. Ha nem is mindennap, de gyakran jön-
nek hozzám a falubeliek valamit javíttatni. A
környékről, Toldalagról, Unokáról, Pókából,
Sárpatakról is ide járnak. Főleg aratáskor

van sok munkám, kikopott alkatrészeket cse-
rélek ki, ha szükséges, módosítok valamit a
gépeken.

– Errefele jövet több vajdaszentiványitól
megkérdeztük, hogy jó úton járunk-e. Mind-
annyian megjegyezték, mekkora szükségük
van az ön munkájára. A helybéli fiatalok nem
igyekeznek öntől ellesni a szakmát?

– Most is volt nálam valaki, aki eszterga-
padot szeretne vásárolni, és tanácsot kért,
hogy milyent válasszon. Három hónappal ez-
előtt egy másik fiatalember vett esztergapa-
dot. De ők ezt kimondottan hobbinak
tekintik. Az az igazság, hogy manapság
anyagilag nem kifizetődő ez a megélhetési
forma. Én viszont szeretem, és végzem is,
amíg az erőm engedi.

– Szabadidejét mivel tölti a legszívesebben?
– Hátramegyek a kertbe, elfoglalom

magam a veteményesben. Időnként bekapcso-
lom a tévét, vagy a kezembe veszek egy köny-
vet. Régebb sok irodalmi művet is olvastam,
ma már inkább csak a szakkönyvek kötnek le. 

Már a kapun kívül voltunk, amikor beszél-
getőtársam visszatért a nyitott ajtajú mű-
helybe, ahol sok évtizedes gépek várták az
utasításait. Szinte láttam magam előtt, amint
időtlen nyugalommal újra kézbe veszi a szer-
számokat.

2019. június 12., szerda __________________________________________ KÖZÉLET – KULTÚRA _______________________________________________ NÉPÚJSÁG 5

Varga Balázs Fotó: Bereczky Sándor

Traktorok, hajók gyógyítója

Van-e ifjúsági irodalom vagy
csak jó könyvek, amelyek
minden korosztályt megérin-
tenek? Hogyan is állunk gyer-
mek- és ifjúkorunk kedvenc
olvasmányaival? Mit jelentett
valamikor számunkra a Ro-
binson Crusoe? És milyen
mondanivalót közvetítene
most, ha újraolvasnánk? Da-
niel Defoe 1719-ben megje-
lent népszerű angol kaland-
regénye volt a Teleki–Bolyai
Könyvtár jól ismert és nép-
szerű sorozatának júniusi
„beszélő könyve”, amelyről
Győrffy Ákos magyarországi
költőt kérdezte Lázok Klára, a
Téka vezetője. 

Hogy miért volt Győrffy Ákos a
meghívott? Nos, az előkelő díjakkal
kitüntetett költő érdekes eszmefut-
tatást írt arról, hogy a gyermekkorá-
ban két nap alatt „felfalt”
kalandregény, amelynek légköre (az
óceán, a fák, az állatok...) sokszor
visszatért álmaiban, korszerűtlen-
sége ellenére miért lehet ma is aktu-
ális. A modern ember a robinsoni
életérzést éli meg manapság már
akkor is, amikor offline állapotban
van, azaz lemerült a mobiltelefonja.
Olyankor azt érzi, hogy nem tud
részt venni a mai „online őrület-
ben”, ami a világhálóhoz való csat-
lakozás állapotában lehetővé teszi,
hogy mindenről tudjon, halljon,
mindent lásson, ami szűkebb vagy
tágabb hazájában történik. Eközben
pedig észre sem veszi, hogy „kap-
csolt” állapotban csupán az igazi

emberi világot nem érzékeli. A la-
katlan szigeten partra vetett főhős
története gyermekkorában a rejtőz-
ködő énjét érintette meg, ugyanis
befele forduló kisfiúként és később
felnőttként is arra vágyott, hogy el-
rejtőzzön a világ elől. A beszélgetés
során elhangzott, hogy a regény
üzenetéről írt eszmefuttatásában
arra a következtetésre jutott, hogy a
300 éves könyv olvasata mára radi-
kálisan megváltozott. Megjelenése-
kor arról szólt, hogy a világot
meghódító erős angol birodalom
képviselője, a fehér ember bárhova
vetődik, önkezével mindent felépít,
és megteremti azt a rendet, ami nél-
kül az emberiség megsemmisülne.
Ez ma már nevetségesnek tűnik, hi-
szen a könyv megjelenése óta eltelt
három évszázad bebizonyította,
hogy az a világ, amit a fehér ember
képviselt, aki a vadonban is helyt-
állt, és Istennek tetsző életet élt, sőt
az emberevő Pénteket emberileg és
hitben is átformálta, a II. világhá-
ború után a gyarmatbirodalom szét-
esésével végleg összeomlott. Így a
regényben a hangsúlyok is megvál-
toztak. A mai posztmodern korban
az embernek már nincs ahova visz-
szatérnie, mert megszűntek a fehér
foltok a térképen, eltűnt az érintetlen
természet, pusztítják az őserdőt, az
állatokat, a néptelen óceánpartokon
gyűl a műanyag szemét. A ma em-
bere számára egy út marad, vissza-
térni önmagába, és az
önfelfedezésben eljutni addig, amíg
csak lehet. Ennek egyik lehetősége
az írás – vallja Győrffy Ákos, a

költő, aki kérdésre válaszolva el-
árulta: ha egy lakatlan szigetre
kényszerülne, akkor kést, fejszét és
az Újszövetséget, a könyvek könyvét
vinné magával. A regény sok adaptá-
ciója közül pedig – hiszen számtalan
nyelven és változatban, rövidített, át-
dolgozott formában is kiadták, Of-
fenbach vígoperát írt belőle, sokan
sokféleképpen filmesítették meg – az
elektronikus zenét játszó Art of Noise
zenekar Robinson Crusoe számát
szereti a legjobban. 

A beszélgetés végén Győrffy
Ákos kérésre egy esszét olvasott fel
a Magvető Kiadónál a múlt évben
megjelent A hegyi füzet című köte-
téből. 

Lázok Klára pedig ezúttal is a kö-
zönség figyelmébe ajánlotta a Te-
leki–Bolyai Könyvtár májusban
megnyílt BrExLibris kiállítását,
amely reprezentatív képet nyújt a
Tékában őrzött angol könyvekről és
szerzőkről. A tárlókban olyan 
könyvritkaságok tekinthetők meg,
mint Newton Principiájának első ki-
adása (1687), a Londonban megje-
lent kilencnyelvű Biblia Sacra
Polyglotta (1657), vagy a 17. szá-
zadi gyulafehérvári professzor, Ka-
posi Sámuel Anglia és Skócia
földrajzáról és híres helyeiről 
szóló iskolai jegyzetei, Szepsi
Csombor Márton útleírása, az Euro-
pica varietas. A tárlat kurátora, Ko-
vács Gorbói György célja az volt,
hogy érdekességekkel szóljon a
nagyközönséghez, de a szakmai 
közönség igényeit is kielégítse. 
(bodolai)

Évadzaró előadások 
a Nemzetiben

Évadzárás közeledik, így a
Tompa Miklós Társulat is le-
játssza a színházi idény
utolsó előadásait. A nagy-
termi előadások sorát az A
láthatatlan hóhér „...és már
senki sem!”, valamint a Ha-
zatérés Dániába című dara-
bok zárják.

A láthatatlan hóhér „...és már
senki sem!” című darabot, a krimi
koronázatlan királynőjének,
Agatha Christie-nek a remekművét
Gáspárik Attila rendezésében mu-
tatta be a Tompa Miklós Társulat.
A színdarab Agatha Christie egyik
legnépszerűbb regényének, a Tíz
kicsi néger (néhol Tíz kicsi indián
vagy És végül nem maradt senki
sem) című kriminek az adaptáci-
ója. Szereplők: Meszesi Oszkár,
Kovács Botond, P. Béres Ildikó,
Simon Boglárka Katalin, Varga
Balázs, Kádár L. Gellért, Galló
Ernő, Tollas Gábor, Moldován Or-
solya, Kilyén László és László
Csaba színművészek.

A 14 éven felülieknek ajánlott
előadás június 13-án, csütörtökön
este 7 órától tekinthető meg a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház
Nagytermében.

Kiss Csaba Hazatérés Dániába
című királydrámája tulajdonkép-
pen egy család története. Hazajön
egy fiú külföldről, és azzal szem-

besül, hogy otthon válsághelyzet
van. Hogyan éli meg a család egy
elkövetett bűnnek a következmé-
nyeit? Hogyan erjeszt meg maga
körül mindent a hazugság? Ho-
gyan mennek sorra tönkre a csalá-
don belüli kapcsolatok? 

Szereplők: Bokor Barna, Nagy
Dorottya, Varga Balázs, Bíró Jó-
zsef, László Csaba, Kádár L. Gel-
lért, Simon Boglárka Katalin,
Ördög Miklós-Levente, Gecse Ra-
móna, Meszesi Oszkár, Henn
János, Benő Kinga, Tollas Gábor
és Biluska Annamária.

A 14 éven felülieknek ajánlott
előadás június 14-én, pénteken
este 7 órától tekinthető meg a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház
Nagytermében.

Mindkét előadásra érvényesí-
teni lehet a Bernády György-, a
Kemény János- és a Kántorné-
bérleteket, valamint az évad 
szabadbérleteit, ingyenes hely-
jegyet kérve a jegypénztárnál (a
fennmaradó helyek függvényé-
ben). 

Az előadásokra jegyek is váltha-
tók a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Kultúrpalotában működő
jegyirodájában (telefon: 0372-951-
251), a színházban működő 
jegypénztárban (telefon: 0365-
806-865) és online, a www.bilet-
master.ro honlapon. (pr-titkárság)



Szerkesztette: Vajda György

A Romániai Magyar Gazdák
Egyesülete Maros szervezete A leg-
szebb konyhakertek – Magyaror-
szág legszebb konyhakertjei
mozgalomhoz csatlakozva az idén is
meghirdette pályázatát. Június 15-ig
várják a jelentkezőket a következő
kategóriákban: balkonon kialakított,
mini (30-50 négyzetméter), normál
(50 négyzetméter fölötti), illetve
zártkertes zöldséges-, gyümölcsös-
és vegyes, valamint közösségi ter-
mesztők (óvodák, iskolák, szerveze-
tek) által megművelt kertekkel. A
kertben (erkélyen) legalább öt
edényben három különböző kony-
hakerti növényt kell termeszteni. A
kert legyen ötletesen, szépen, rende-
zett környezetben kialakítva. Számít

a megtermelt zöldség, gyümölcs mi-
nősége is. Vegyszerhasználat esetén
kötelező a naprakész, szabályosan
vezetett permetezési napló. Előnyt
élvez az öko/bio módszerek alkal-
mazása, a madárbarát kert kialakí-
tása (madáretető/itató), ha minél
többféle fűszer- és gyógynövény ta-
lálható benne. Az is jó, ha több ge-
neráció foglalkozik vele, és ha
talajkímélően műveli a földet. Az
idei év kiemelt témája a tájjellegű
régi, saját megőrzésű fajták termesz-
tése. 

A kerteket két alkalommal tekinti
meg a zsűri, a gazdával, termesztő-
vel való előzetes egyeztetés után. A
díjakat szeptember 7-én Hármasfa-
luban a VIII. gazdanapon osztják ki. 

Még be lehet nevezni 
A legszebb konyhakertek 
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Az Aberdeen Angus Egyesü-
let beruházásával húshasznú
szarvasmarhát begyűjtő és
tenyésztő központ létesül
Maros megyében. Erről tájé-
koztatta lapunkat Nagy Péter
Tamás farmer, angus szarvas-
marhát tenyésztő, az egyesü-
let tagja és a két beruházás
ötletgazdája. 

A húshasznú marhát tenyésztők
országos egyesületének 41 megyé-
ben összesen 900 tagja van. Elnöke
a bukaresti Marcel Oltean, akinek
Craiova megyében van farmja, a
vezetőségi tagok között van Nagy
Péter Tamás is, aki lapunknak el-
mondta, a gazdák megértették,
hogy össze kell fogni annak érde-
kében, hogy megőrizzék a fajta
tisztaságát, s ezáltal a hús minősé-
gét, ugyanakkor egységes piacot
kell kialakítani, ahol a lehető leg-
jobb áron egyszerre egy-egy teher-
gépkocsinyi állatot tudnak majd
értékesíteni. Ezért úgy döntöttek,
hogy saját beruházásként egy
Aberdeen Angus bikatenyésztő és
-nemesítő állomást hoznak létre.
Ennek a helyszíne Csöb lesz, ahol
az egyesület felvásárolt egy volt
juh- és mellette egy szarvasmarha-
tenyésztő farmot, amelyet átalakí-
tanak. Ez egy olyan tenyésztő-
állomás lesz, ahol a farmerektől át-
vett állatokat nemesítik, illetve a
hazai körülményeknek megfelelő
takarmányozást, ellátást kísérletez-
nek ki, hogy a legjobb húsállatokat
tenyésszék ki. 

Ezenkívül Gyulakután egy fel-
vásárló, értékesítő állomást is léte-
sítenek. Ennek a területét
megvásárolták, ahol hozzáfogtak a
munkálathoz. A központban átve-

szik az egyesület tagjaitól az el-
adásra szánt állatokat, amelyeket
súlyuknak, minőségi kategóriájuk-
nak megfelelően egy időre kará-
mokban helyeznek el. Az állatokat
gondozzák, hogy jobb minőséget
érjenek el. A központban tavasszal
és ősszel egy-egy nagybani árve-
rést szerveznek, amelyre elsősor-
ban külföldi felvásárlókat hívnak
meg. Ez azért fontos, mert így nem
külön-külön, hanem egyszerre
egy-egy teherautónyi állatot tud-
nak felajánlani különböző minő-
ségben, de kategóriánként

egységes indulóáron. Minden
egyedet belépéskor lemérnek, a
fülszám alapján digitálisan regiszt-
rálják és követik, így a gazda pon-
tosan tudja, hogy milyen súllyal
adta be, majd mennyivel sikerült
értékesíteni jószágát. S nyilván
ennek megfelelően kapja meg az
árát. Az eladási ár mintegy 3%-át
az egyesület a központ működteté-
sére, fenntartására fordítja majd. 

A két farm kialakítására mintegy
félmillió eurót fordít az egyesület
saját bevételeiből, illetve a tagok
célirányos hozzájárulásával. Nem
zárkóznak el a pályázattól. Gyula-
kutát hegyvidéki településnek mi-
nősítették, ezért valószínű, hogy
lesz erre lehetőség – mondta Nagy
Péter Tamás, aki azt is elárulta,
ősszel mind a nemesítőállomást,
mind az értékesítési központot
megnyitják. Maros megyében a két
mezőgazdasági egységet kísérleti
tervként létesítik, így amennyiben
ezek működőképesek lesznek és
igény van rájuk, az ország más ré-
gióiban is építenek hasonlókat.
(v.gy.) 

Húshasznú szarvasmarhát tenyésztő 
és begyűjtő központ létesül 

Június 6-án a megyei tanács
nagytermében munkamegbe-
szélést szerveztek a vízügyi
és erdőgazdálkodási minisz-
térium munkatársai, ahol az
istállótrágya nem megfelelő
tárolása, használata miatt
okozott talaj- és vízszennye-
zésről, ennek megelőzéséről
volt szó. Az alábbiakban az 
itt elhangzottakat foglaltuk
össze. 

A minisztériumon keresztül –
uniós program keretében – támoga-
tást nyújtanak önkormányzatoknak
korszerű tárolók építésére, mivel ki-
mutatták, hogy az istállótrágya nem
megfelelő tárolása miatt az ország
több vidéki településén nitráttal
szennyeződött a talajvíz, ami a ku-
takban is kimutatható, így egész-
ségtelen ivóvíz jut a lakosokhoz ott,
ahol még nincs vezetékes szolgálta-
tás. A jelenség felszámolását szor-
galmazza az EU 2000/60-as
vízgazdálkodási direktívája, amely-
nek ajánlatait beépítették a
107/1996-os vízügyi törvénybe. A
jogszabály alapján megszabott elő-
írásoknak megfelelően biztosítani
kell a „jó minőségű” nyersvizet. Lé-
tezik még a nitrátdirektíva, amely
megszabja, hogy egy hektár terü-
letre évente trágyából származó 170
kg aktív nitrát juthat. A jogszabály
még tartalmaz a trágya tárolására és
a műtrágya (elsősorban a mennyi-
ség) használatára vonatkozó előírá-
sokat is, amelyet a 964/2000-es
kormányhatározattal emeltek be a
hazai jogszabályrendszerbe. A kor-
mányrendelet előírja, hogy a szak-

értőknek talaj- és vízmintavétellel
meg kell állapítaniuk, hogy melyek
a veszélyeztetett területek, majd
meg kell hozni – egyebek mellett –
a szennyezőforrás felszámolását
célzó intézkedéseket. Ezek többek
között a trágyatárolási kapacitásra,
a trágyázási időszak és a módszerek
szigorú betartására vonatkoznak.
Például a szántóterületeket és a le-
gelőket kizárólag november 1. és
március 15. között lehet trágyázni,
a műtrágyázás sem haladhatja meg
az október 1. és március 15. közötti
időszakot. Továbbá mind az egyéni
farmokon, mind községszinten
megfelelő tárolókat kell létesíteni.
A műszaki feltételeket pedig a táro-
landó mennyiséghez és időszakhoz
(ideiglenes vagy állandó) kell iga-
zítani. Ezenkívül, a nitrátszennye-
zés hatásának csökkentésére, fontos
rendszeres talajtani vizsgálatot vé-
gezni, és betartani a talaj minősége,
a domboldal dőlésszöge, valamint a
természetes és/vagy műtrágya szó-
rására vonatkozó javaslatokat. Fon-
tos, hogy a földre kihordott trágyát
ne tárolják huzamosabb ideig, ezért
pontosan ki kell számítani, hogy
milyen mennyiséget használnak fel.
A Mezőgazdasági Intervenciós és
Kifizetési Ügynökség (APIA) szak-
értői ellenőrizhetik az előírások be-
tartását, kihágás esetén pedig meg
is büntethetik a gazdát. 

Érdekes adatokat tudhattunk meg
az egyik előadásból. Egy 2016-os
statisztikai kimutatás szerint Romá-
niának 12,50 millió hektár mező-
gazdasági területe van, amit több
mint 3 millió farmgazdaságban dol-
goznak meg. A farmok 58,13%-a 2
hektár alatti gazdaság – a mezőgaz-
dasági összterület 12,3%-a –, míg a

farmgazdaságok 5%-a több mint
100 hektár fölötti területtel rendel-
kezik, ami a mezőgazdasági összte-
rület 47%-a. A nitrátdirektíva
alkalmazására – a káros hatás fel-
számolására – 2008–2017 között az
EU 60 millió euró támogatást nyúj-
tott, amiből az országban 86 trágya-
tárolót, 12 szennyvíztisztítót (170
km hálózattal), egy biogázállomást
és 250 hektár erdősávot létesítettek.
A 2017–2020-as programban újabb
50 millió eurót lehetett lehívni köz-
ségi tárolók építésére. Ezekre 
a talajtani vizsgálatok által megál-
lapított szennyezési fok szerint le-
hetett pályázni. Természetesen a
program nemcsak a tározó megépí-
tésére vonatkozott, hanem a farme-
rek gazdálkodási módszereinek a
javítására, a jelenséget kezelő intéz-
ményes rendszer erősítésére (ide
tartozik a mérőműszerek vásárlása
is) és a lakosság tájékoztatására is.
A program alapján 81 községben
épül közös trágyatároló, komposzt-
állomás, a pályázók megvásárolhat-

ták az ehhez szükséges berendezé-
seket és munkagépeket is. Az ered-
mények sem maradtak el. 2012 és
2015 között 849 helyen vizsgálták
a talajvíz, 931 helyen a felszíni víz
minőségét, és kiderült: a 2008–2011
között mért adatokhoz képest
62,1%-kal csökkent a nitrátszeny-
nyezés. Megyénkben Mezőkirály-
falván és Gernyeszegen épül
községi tároló. Az utóbbiban nem-
csak a helytelen tárolás miatt,
hanem az évtizedekkel ezelőtt lé-
tező, de időközben megszüntetett
sertéshizlalda miatt is. Köztudott,
hogy az egység súlyosan szeny-
nyezte a környéket. Az intézkedé-
seknek és a szabályok betartásának
köszönhetően Maros megyében át-
lagban jóval a megengedett határér-
ték alatt van a trágyalé okozta
szennyezés. Évente 20,37 tonna nit-
rát, 10,46 tonna foszfor és 18,47
tonna kálium jut a vízbe. A 2017–
2020-as finanszírozási program ke-
retében megyénkben Bátoson,
Mezőtóháton, Radnóton, Bük-
kösön és Nyárádszeredában építe-
nek községi tározókat. A
mezőtóháti kivételével a többi tele-
pülésen 2020-ig kell elkészíteni a
létesítményt. 

A községi tárolókat a lakók közö-
sen használják. Az érdekeltek szer-
ződést kötnek a működtetővel,
aminek alapján az utóbbi átveszi a
trágyát a gazdáktól. A gazdák el-
dönthetik, hogy igényt tartanak-e
vagy sem az itt készített komposzt-
anyagra, illetve fizetnek-e azért,
hogy a biomasszát kiszórják a terü-
letükre. A működtetőnek jogában
áll eladni a komposztot, mivel
ebből fedezi a tárolóegység fenntar-
tási, működtetési költségeit. A far-
merek minimális költségével,
hozzájárulásával sikerül egyrészt
tisztán tartani a talaj- és a felszíni
vizeket, ugyanakkor amennyiben
megfelelően kezelik a trágyát,
könnyebben megkapják az ökofarm
minősítést. A minisztérium munka-
társai a program alkalmazásának
szorgalmazására tanácsadói szol-
gáltatást nyújtanak. Az érdeklődő-
ket a helpdesk@apanoastra.ro
e-mail-címen, valamint a 0371-503-
525-ös telefonszámon tájékoztatják.
Akár helyszíni látogatást is szervez-
nek gazdacsoportoknak. A prog-
ramról az Apa Noastră
Facebook-profilon is olvashatnak
az érdeklődők, illetve kérdéssel for-
dulhatnak az oldalt működtetőkhöz. 

Ştefănescu Dănuţ, a megyei kör-
nyezetvédelmi ügynökség vezetője
a tanácskozást követően megerősí-
tette lapunknak, hogy nálunk való-
ban nem olyan nagy a gond, mint az
ország más megyéiben. Az említett
két település az ún. történelmi
szennyezőgóc felszámolására nyert
támogatást. Korábban elsősorban az
egyéni gazdaságok miatt került nit-
rát a talajba és a kutakba, de mivel
az utóbbi években egyre csökken a
háztáji állattenyésztés, kisebb a
szennyezés. Ajánlott azonban a
kutak rendszeres ellenőr-
zése az erre szakosodott labora-
tóriumokban (Aquaserv, vízügyi
igazgatóság). 

Korszerű trágyatárolók 
Munkamegbeszélés a nitrátszennyezésről 

Vajda György

Június 21-én 16 óráig kell be-
nyújtani személyesen vagy a vár-
ható torlódás elkerülése miatt
postán elküldeni, ajánlott levél for-
májában, úgy, hogy a feladás dá-
tuma legkésőbb június 21. legyen a
mezőgazdasági erőgépek (trakto-
rok) és hozzá kapcsolható eszkö-
zök, valamint egyéb, a
mezőgazdasági művelésben és ter-
melésben használt berendezések,
gépek, felszerelések, telepítésre al-
kalmas oltványok, csemeték, vala-

mint tenyészállatok beszerzésére,
műszaki felszereltség és termelési
kapacitás bővítésére, a meglévő
jobb kihasználására szánt vissza
nem térítendő támogatásra a kérvé-
nyeket a Pro Economica Alapítvány
által meghirdetett pályázatra.

A marosvásárhelyi Forradalom
(Revoluţiei) utca 1. szám alatti Kö-
peczi–Teleki-ház I. emeletén mű-
ködő alapítvány irodája hétköznap
9 – 17 óra között várja az érdeklő-
dőket. 

Közeledik a határidő

Fotók: Vajda György
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A tavalyinál sokkal színesebb, érdeke-
sebb programok várták a látogatókat
a negyedik alkalommal megtartott
Kakasvészen, de az érdeklődés is na-
gyobb volt. Ezt nemcsak a látogatók
jegyezték meg, hanem a helyiek is. A
negyvenöt lakost számláló Nyárád-
szentsimonban szombaton legkeve-
sebb két-háromszázan fordultak meg.

Délelőtt a gyerek és felnőtt íjászok a falu
melletti Farkasdombokra vonultak ki, ahol ti-
zenhét különböző feladat és célpont várt
rájuk. Lehetett és kellett is hagyományosan,
majd tükörből és bekötött szemmel célba
lőni, rugón és cölöpön állásból, térdepelve
vagy a „zöld lovon” ülve is el kellett találni
az álló, forgó, lengő célpontokat, akár résen
át is, erősebb és gyengébb kezekkel, gumike-
rekek vagy „sebesültek” cipelésében elfá-
radva – sokféle ötletet bevetettek a szervezők,
hogy próbára tegyék az íjászokat. De hogy ne
csak ebben mutatkozzék meg az ügyesség, a
résztvevőkre egy-egy állomáson más feladat
is várt: gerely-, kelevéz-, kereszthajítás, os-
torozási „ügyességmérő”, vagy éppen társai
célpontjává vált a versenyző, amíg elérte a
legmagasabban álló célt, a tatár kánt. Így ele-
venítik fel évente íjászverseny formájában azt
a helyi mondát, miszerint tatárjáráskor a la-

kosság a Tatárpincék környékén keresett me-
nedéket, de egy kakas a kukorékolásával
jelezte a búvóhelyet, ezért a helyiek lenyilaz-
ták az árulkodó szárnyast.

A pontvadászatban ott találtuk az alsósó-
falvi Szirtisas íjászait, a szovátai Farkasnyom
barantacsapat aparaját-nagyját. A szovátaiak
azért jöttek, hogy önfelmérést végezzenek,
ilyenkor derül ki, hogy ki mennyit fejlődött.
Szép számban jöttek a felnőttekkel gyerekek
is, hiszen a baranta alapelve a közösségalko-
tás, és mivel a gyerekek jelentik a jövőt,
nekik is meg kell mutatni az utat, a példát.
Szovátán és Havadtőn vannak csapataik, heti
két edzést tartanak, hiszen a tizenkét alap-
fegyver mellett puszta kézzel küzdeni is ta-
nulnak, de egy barantásnak táncolni, népdalt
énekelni, mesélni is tudnia kell a harc mellett
– tudtuk meg képviselőjüktől, Bokor Tibortól.
Szépszámú volt a Marosszéki Íjászok Egye-
sületének képviselete is. Serbán István szerint

az ilyen verseny lényege, hogy megmu-
tatod önmagadnak, hogy teljesíteni
tudod a feladatokat, de egy ilyen alkalom
felkészülés is egy másik versenyre. A
pálya teljesíthető nehézségű volt, érde-
kes, más, mint az előző években, de
sokat számít a környezet, a társaság, a jó
idő és a hagyományos íjak is – mondta
el a marosvásárhelyi íjász.

Újdonságok sora
Míg az íjászok a pontszerzéssel fára-

doztak, addig az új helyszínen található
rendezvényudvaron gyerekek, családok
kerestek menedéket a hőség elől. A
szomszédos telken íjazni lehetett, a ma-
rosvásárhelyi Milvus Csoport jurtájában
rajzolni, tollakból alkotni, rajzolni, ma-
darakat, állatokat vizsgálni, felismerni. A
Székelyföldi Legendárium óriási társas-
játékot kölcsönzött, a kultúrotthonban
néhány rajzfilmét vetítettek le a nap fo-
lyamán, különböző székelyföldi várak  legen-
dáival is meg lehetett ismerkedni. Délután
történelmi előadás volt a tatárjárás következ-
ményeiről, ezenkívül néptáncot oktattak az
érdeklődőknek.

Az első évben egyszerű íjászversenyt szer-
veztek kézművesvásárral, de mivel májusban
volt, a rossz idő ráijesztett az emberekre, a
következő évben már júniusban szervezték, a
kedvező időjárás okán már jóval többen ér-

keztek, ezért ma-
radt a júniusi
időpont. Egyna-
pos a rendezvény,
hiszen túl kicsi
még, hogy több-
naposra tervez-
zék, de próbálják
évről évre fej-
leszteni, bővíteni
a kínálatot – tud-
tuk meg Deák At-
tilától, aki az első
rendezvény óta a
háttérben dolgo-
zott, és mivel az
eddigi szervező
Marosszéki Íjá-
szok Egyesülete
visszalépett, idén
ő és felesége,
Balás Éva szer-
vezték meg. Mel-
lettük tizenegy

személy lelkes munkája van benne. Kicsi
összejövetel, ezért nem nyereséges, néhány
támogatónak köszönhetően tudják megszer-
vezni, ennek ellenére próbálják megőrizni a
politikamentességét, bár emiatt pénzalapok-
tól esnek el – mondta el a szervező.

Ami az íjászversenyt illeti, évente igyekez-
nek érdekesebbé, mássá tenni a távok, cél-
pontok, pálya módosítása révén. Abban is
egyedi a rendezvény Erdélyben, hogy nincse-
nek első, második, harmadik díjak. Itt a részt-
vevők a versenyen szerzett pontjaikat
„kakaspénzre” váltják, és van egy asztal, tele
különféle tárgyakkal – ezek egy részét meg-
vásárolták, más részük felajánlásból szárma-
zik, és a kézművesek sem fizetnek itt
helybért, hanem egy-két általuk készített ter-
méket ajánlanak fel erre a célra. Az íjászok
pedig „pénzükért” a nekik tetsző tárgyakra li-
citálhatnak. A fődíjat egy vándorkakas jelenti,
amit a legtöbb pontot szerzett íjász egy évre

hazavihet, de volt tegez, tarsoly és három
igen értékes, rekonstruált 10. századi nyíl-
vessző is a díjak között.

Sok további újdonságot is sikerült hozni az
idén – számolt be a szervező: volt gyerek- és
felnőttíjászat, megjelent a Legendárium is, és
annak különösen örülnek, hogy sikerült egy
régi álmukat megvalósítani, azaz a község öt
településéről – Rigmányból, Szentsimonról,
Havadról, Gegesből, Vadasdról – érkeztek fő-
zőcsapatok, hogy az étkek elbírálása után a
jelenlevők helyi ízeket kóstolhassanak. Olyan
érdekességek sem maradhattak ki a program-
ból, mint a három tojásosverseny, valamint
hulladékgyűjtés, de hintón is lehetett kocsi-
kázni a község területén.
Kézművesek is érkeztek

A rendezvénynek helyet biztosító udvaron
kézművestermékek sorát találta az érdeklődő:
szörpök, lekvárok, méz és méhészeti termé-
kek, mézes pogácsák, laskagomba- és leven-
dulatermékek, babák, ékszerek, bőrdíszmű,
festett üveg és kerámia sorakozott az asztalo-
kon, sátrakban, de házi készítésű nyalánksá-
gokat is kínáltak,
például csokit, sűrített
tejkrémet, mézes fi-
nomságokat – több-
nyire Maros megyei
termelőktől, de hargi-
taiak is érkeztek, tud-
tuk meg Tóth Orsolya
szervezőtől. A Milvus
Csoport az általános
szervezésben segített,
a nap folyamán a gye-
rekeknek különböző
tevékenységeket szer-
veztek, egyik munka-
társuk pedig bemutatta
az érdeklődőknek a
tájházat és az állatre-
habilitációs központot.
Míg Marosvásárhe-
lyen olyan állatok és madarak kapnak helyet,
amelyek állatorvosi kezelésre szorulnak, itt
többnyire azok vannak, amelyeknek reális
esélyük van arra, hogy a csendes, természet-
közeli környezetben meggyógyuljanak, vagy
olyanok, amelyeket már nem tudnak szaba-
don bocsátani – mondta el lapunknak Domo-
kos Csaba szervező.

Az udvar egy árnyékos sarkában a parajdi
Kövendi Levente és Edit saját készítésű, ösz-
szecsukható, hordozható kis szövőszéken ta-
nította szőnyeget szőni a gyerekeket. Hargita
megyében táborokat is szerveznek. Előzőleg
börtönpasztorációs munkájuk során támadt
igény a szövés oktatására, ezért a házaspár új-
ratanulta a mesterséget, hogy másoknak is
megtaníthassa. Kiveszett technikákat is ok-
tatnak, ezáltal visszahozzák a szövéskultú-
rába, de szeretnék erdélyi tájegységek egyedi
gyűjteményeit is dokumentálni – tudtuk meg
Leventétől, aki kiemelte: sok apróság fordult
meg a szövőszéknél, s amit egy felnőtt két
óra alatt tanul meg, azt egy gyerek néhány
perc alatt elsajátítja. A házaspár először vett
részt a Kakasvészen, de nem bánta meg, él-
mény volt számukra a helyszín és az, hogy
annyi hagyományőrzővel lehettek együtt.

Elszabadulni a városból
A rendezvény nemcsak íjászoknak szól,

hanem a számos gyerekprogram révén csalá-
doknak is. A marosvásárhelyi Csíki László
sokat hallott róla, többször is átutazott a falun,

de először jött el családjával. Most csak láto-
gatóként, de a lánya már fogott íjat a kezében,
és használatát hamarosan tanulni is fogja.
Meglepte, hogy ebben a csendes faluban
szervezték meg, és megdöbbentően jól. Na-
gyon jól érzik magukat itt a családok, össze
sem lehet hasonlítani a nagyváros hangulatá-
val, ráadásul „egy jó magyar” rendezvényről

van szó, ami miatt sokan
idekívánkoznak. Hogy
mennyien? Ezt az is mu-
tatta, hogy a kis faluban
már délelőtt nem lehetett
parkolóhelyet találni.
Deák Attila szerint tavaly
több íjász volt, mintegy
százan, hiszen Magyaror-
szágról és Ciprusról is ér-
keztek, idén csak
megyénkből valók, de
ahogy terjed a rendez-
vény (jó) híre, egyre töb-
ben lesznek. Amint az
információs asztalnál ki-
derült: 56 személy jelent-
kezett be íjászként, a
többieket kézművesként,
főzőként és látogatóként
jegyezték fel belépéskor.

Beérni látszik a szervezők munkája
Érdekes programok a Kakasvészen

Gligor Róbert László

Új helyszínen, új programokkal rukkoltak elő a szervezők 

Tizenhét ötletes, változatos próbán kellett részt venniük az íjászoknak

A gyerekeket játékok, ötletes foglalkozások és filmvetítések várták



Tizennegyedik alkalommal
hirdeti meg a tehetségtámo-
gató programot művészeti és
sportkategóriában a MOL Ro-
mánia A Közösségért Ala-
pítvánnyal. A pályázatokat
online kell benyújtani június
15-ig. 

A MOL Románia és A Közössé-
gért Alapítvány tizennegyedik alka-
lommal hirdette meg a MOL
tehetségtámogató programot,
amelyre sport és művészet terén ki-
váló eredményeket elért 8-18 éves,
illetve 18 év fölötti fiatalok pályáz-
hatnak eszközbeszerzésre vagy ver-
senyeken való részvételi költségek
fedezésére. Az országos program
támogatási alapja 560.000 lej. A pá-
lyázatokat online kell benyújtani a
www.kozossegert.ro honlapon
2019. június 15-ig. Pályázni egyé-
nileg és csoportosan is lehet, mind
a művészeti, mind a sportkategóri-

ában. A pályázati kérelemnek tartal-
maznia kell a 2018/2019 folyamán
elért eredményeket, a pályázó cél-
kitűzéseit, valamint a költségvetés
tervezetét. A MOL tehetségtámo-
gató program keretében egy pá-
lyázó legtöbb 10.000 lej támogatást
nyerhet a művészeti vagy sporttevé-
kenységével kapcsolatos utazási
költségek fedezésére, illetve esz-
közbeszerzésre. 

Részletes tájékoztató a
www.pentrucomunitate.ro és a
www.molromania.ro honlapokon
található. 

Bővebb felvilágosítást nyújthat
Felméri Erzsébet CSR- és PR-
koordinátor, MOL Románia, 
tel.: 0264-407-624, e-mail: efel-
meri@molromania.ro, valamint
András Imre, A Közösségért 
Alapítvány ügyvezetője, tel.: 0755-
045-699, e-mail: office@pentruco-
munitate.ro. (sz.)

Az előző részben a nyomozati
szakaszban történő letartóztatásról
beszéltünk, ez az a letartóztatási
forma, amelyről manapság oly
sokszor hallunk a médiában. Ez a
gyakoribb letartóztatás, hiszen egy
büntetőeljárás elején – amikor a
bizonyítékok még nincsenek tel-
jeskörűen összegyűjtve, a tényál-
lás tisztázva, az érintett személyek
pedig kihallgatva – valószínűbb,
hogy szükség van a terhelt előze-
tes letartóztatására vagy őrizetbe
vételére, megakadályozva ezzel a
bűncselekménnyel kapcsolatos bi-
zonyítékok módosítását vagy el-
tüntetését, a részt vevő személyek
befolyásolását vagy éppen a gya-
núsított megszökését. Utólag, ami-
kor a nyomozás befejeződött és az
ügyész vádat emel (emitere rechi-
zitoriu), ritkábban rendelik el 
a letartóztatást, de ez is megtörtén-
het.

A bírósági szakaszban is meg-
különböztetünk két különálló eljá-
rási alszakaszt, az egyik az
előzetes eljárás (camera prelimi-
nară – ebben a szakaszban ellenőr-
zik a vád és a nyomozati anyag,
illetve a bizonyítékok törvényessé-
gét), a másik pedig a tulajdonkép-
peni bírósági szakasz (faza de
judecată – ebben a szakaszban ér-
tékeli a bíró a nyomozati anyagot
és hozza meg a tulajdonképpeni
érdemi döntést a bűnösségről vagy
ártatlanságról).

Az előzetes eljárásban a letar-
tóztatást zárt tárgyaláson a tanács-
teremben (camera de consiliu)
rendeli el a bíró az ügyész javas-
lata alapján, amelyet az – ebben az
esetben – a vádiratban (rechizito-
riu) fogalmaz meg. Ugyanakkor
ebben a szakaszban a letartóztatást
ügyészi javaslat nélkül, hivatalból
is elrendelheti a bíró. Az ügyészi
javaslat ebben a szakaszban a vád-
emelés után (a vádirat iktatása
után) is megtörténhet az iktatást
követő 60 napban, ugyanis ez az
előzetes szakasz ennyi ideig tart.
Az előzetes eljárást levezető bíró

indokolt végzéssel (încheiere mo-
tivată) a következő intézkedések
valamelyikét rendelheti el: a vád-
lott (most már vádlottról és nem
gyanúsítottról beszélünk, hiszen
már vádat emeltek, és a bírósági
szakaszban vagyunk) előzetes le-
tartóztatása legtöbb 30 napra,
amennyiben az előzetes letartózta-
tás elrendelésének feltételei fenn-
állnak, vagy az előzetes
letartóztatási indítvány visszauta-
sítása. Az előző részekben leírt
perorvoslati és eljárásjogi rendel-
kezések ebben az esetben is 
irányadóak, azzal a megjegyzés-
sel, hogy a letartóztatás elleni pa-
naszt a felettes bíróságon működő
előzetes eljárásokat levezető bíró
oldja meg.

Megtörténhet az is, hogy a vád-
emelés mellett nem kérvényezi az
ügyész az előzetes letartóztatást,
és a vádlottat az előzetes bírósági
eljárásban sem tartóztatják le, vi-
szont letartóztathatják a tulajdon-
képpeni bírósági eljárásban az
ügyész javaslatára, vagy hivatalból
a bíró is elrendelheti ezt. Ebben az
esetben is alkalmazni kell a vád-
lottra vonatkozó kötelező meghall-
gatásra és védelemre való
előírásokat, valamint kötelező
megidézését. 

A döntés a vádlott letartóz-
tatása vagy indokolt bírói végzés-
sel a letartóztatási javaslat vissza-
utasítása lehet. A meghozott
döntést ebben az esetben is 48
órán belül lehet megtámadni a fe-
lettes bírói szervnél, a 48 órás fel-
lebbezési időt a döntés
meghozatalától számítják a jelen-
levők esetében, illetve annak ki-
közlésétől, amennyiben az érintett
felek nem voltak jelen.

A letartóztatás maximális ideje
a bírósági szakaszban a román
büntetőeljárás (Codul de proce-
dură penală) 239. paragrafusa sze-
rint mindenképpen méltányos kell
legyen, nem haladhatja meg a vád-
irat szerinti bűncselekmény tör-
vény által előírt felső büntetési
tételének felét, de semmiképpen
nem lehet több mint 5 év. Ameny-
nyiben ezeket a maximális határ-
időket meghaladja a letartóztatás

ideje, a bíróság más kényszerintéz-
kedés foganatosítását is elrendel-
heti, mint például bírósági
felügyelet, bírósági felügyelet 
kaució letétele mellett vagy házi
őrizet.

Amennyibben a letartóztatott
vádlott őrizet alatt gyógyke-
zelés céljából volt beutalva, ez az
idő beleszámítódik a letartózta-
tásba.

Végszóként még néhány érde-
kességet mondanánk el: törvényte-
lenül megszerzett bizonyíték
(például nem engedélyezett lehall-
gatás) alapján nem lehet kényszer-
intézkedést elrendelni, tehát ebben
az esetben a bíró vissza kell uta-
sítsa a javaslatot. Az ügyvédnek
letartóztatáskor kötelező módon
iratbetekintési jogot kell biztosí-
tani a nyomozati szakaszban,
ebben az esetben ezt nem lehet
visszautasítani (máskor, kivételes
esetben, igen). 

Az aktuális „bilincscsörgési”
botrányról: a büntetőeljárás sehol
sem írja elő, hogy a letartóztatott
személyeket bilincsben kell szállí-
tani, ezt viszont a Román Rendőr-
ségről szóló törvény rendelkezései
kötelezővé teszik a kényszerintéz-
kedést foganatosító belügyminisz-
tériumi dolgozók számára, akik
ettől a rendelkezéstől nem térhet-
nek el. Az amúgy kívánatos tör-
vénymódosítás mellett (amely
árnyalná azokat a helyzeteket,
amikor a bilincs használata szük-
séges) a médiának, de magának a
társadalomnak is nagy felelőssége
van abban, hogy a letartóztatáso-
kat hogyan közlik, illetve hogyan
fogják fel: a médiának kötelessége
lenne nyilvánvalóvá tenni, hogy a
letartóztatás nem egyenlő a bűnös-
séggel, illetve kötelező kellene le-
gyen a letartóztatott személyek
képét eltakarva (vagy egyáltalán
nem) közölni, a társadalom pedig
tájékozottabb és objektívebb kel-
lene legyen, és objektívebben kel-
lene hozzáálljon ezekhez az
ügyekhez, hiszen a média is csak
addig szolgáltatja a „letartóztatá-
sos médiacirkuszt”, ameddig erre
a fogyasztók részéről „kereslet”
van.
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Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Letartóztatás, őrizetbe vétel (IV.)

A Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség a bűnözésmegelőzés
hete alkalmával szórólapokon és
felvilágosító akciókkal figyelmez-
tetett arra, hogy miként előzhető
meg, hogy a betörők, csalók, bű-
nözők áldozatává váljunk. 

A megyei rendőrség bűnözés-
megelőző osztályának közleménye
szerint a zsúfolt közterületeken fo-
kozottan ajánlatos a személyes tár-
gyakra vigyázni. Ne hagyják
ezeket felügyelet nélkül egyetlen
másodpercig sem, mert a bűnözők
kihasználnak minden lehetőséget. 

A rendőrség szerint ha valaki az
áram-, gáz- vagy telefonszolgál-
tató cég alkalmazottjának adja ki
magát, el kell kérni az illető sze-
mélyazonossági igazolványát,
szolgálati igazolványát és kikülde-
tési okmányát (ordin de serviciu),

esetleg jegyezzék le az adatait a
személyi kártyájáról, munkahelyi
igazolványáról. 

Elővigyázatosnak kell lenni
azokkal is, akik a helyhatóságok
nevében csengetnek be. Általában
rovar- és rágcsálóirtásra hivatkoz-
nak, és arra kérik a lakókat, hogy
az elvégzett munkálatot helyben
fizessék ki. 

Az ajtót nemcsak távollétünk-
ben, hanem otthon tartózkodáskor
is zárva kell tartani. A földszinti la-
kások ablakát nem ajánlatos még
bukó helyzetben sem nyitva
hagyni, ha nem tartózkodnak az il-
lető szobában. 

Elutazáskor a szomszédokat ér-
demes megkérni, hogy távollétük-
ben figyeljék a lakást, és ezt
kölcsönösen kell felvállalni. 

A gyerekeknek meg kell taní-

tani, hogy ismeretleneknek ne
nyissanak ajtót, meg kell értetni
velük, hogy még akkor se nyissák
ki, ha a bekopogók a szülőkre
vagy rokonokra hivatkozva szeret-
nének belépni, mert annak súlyos
következményei lehetnek.

Nem ajánlatos otthon nagyobb
pénzösszeget tartani, ha mégis,
akkor nem kell senkinek mesélni
az értékekről.

Amennyiben bármelyik család-
tag elveszíti a lakáskulcsot, 
azonnal ki kell cserélni a zárat
vagy a lakatot, de ugyanezt taná-
csolják akkor is, ha lakáscsere tör-
tént. 

Ha betörést tapasztalnak, miha-
marabb jelezzék a rendőrségnek,
és próbálják hasznos információk-
kal segíteni a nyomozó hatóság
munkáját. (pálosy)

Rendőrségi figyelmeztetés
Fontos az elővigyázatosság

Online pályázat fiataloknak
A MOL tehetségtámogató

programja

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro
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Román csapat: máltai küldetés kipipálva

Meggyőző sikert ért el a román
labdarúgó-válogatott Máltán, a
2020-as Európa-bajnoki selejtező-
sorozat F jelű csoportjának 4. for-
dulójában, hétfőn este. Szünet előtt
Puşcaş kétszer, valamint Chipciu ta-
lált be, a hajrában pedig Man állí-
totta be a végeredményt. Az
alakulat emberhátrányban fejezte be
a találkozót, miután Chipciut a má-
sodik sárga lapért kiállította a játék-
vezető, így nem léphet majd pályára
a Spanyolország elleni, következő
mérkőzésen.

Máltai küldetés kipipálva, írta be-
számolójában a román sportági szö-
vetség krónikása. Az oslói,
Norvégia elleni meccshez képest
Cosmin Contra vezetőedző alaposan
megváltoztatta a kezdőcsapat össze-
tételét: ezúttal Nedelcearu, Cristea,
Bancu, Tudor Băluţă, Maxim, Marin
és Ianis Hagi kapott lehetőséget már
az első perctől kezdve. A román csa-
pat azonnal lerohanta ellenfelét, és a
nyomás a 7. percben gólban köszönt
vissza: Bancu beadásából Puşcaş a
máltai kapuba továbbított (0-1). A
Palermo támadója tíz perccel ké-
sőbb megkétszerezhette volna a
román előnyt, de miután már a ka-
pust is kicselezte, a kapufát találta
el. Nem így a 29.-ben, amikor Ke-
serüvel kényszerítőzve ajtó-ablak
helyzetbe került, és a hosszú sa-
rokba lőtt (0-2). Öt perccel később
végleg eldőlt a mérkőzés: Chipciu a
büntetőterületen kívülről kilőtte a
jobb felső sarkot (0-3). 

A második félidőben is a romá-
nok irányították a játékot, és ők vol-
tak közelebb a gólszerzéshez:
Keserü, majd Răzvan Marin is elta-
lálta a keresztlécet. Végül Dennis
Man – egyéni akcióját lezárva –
szerezte meg csapata negyedik talá-
latát, egyben felnőttválogatottbéli
első gólját (0-4).

A sikernek, valamint a spanyo-
lok Svédország elleni győzelmé-
nek köszönhetően Románia beérte
pontszámban a svédeket (a cso-

port másik két eredménye: Spa-
nyolország – Svédország 3-0, 
Feröer szigetek – Norvégia 
0-2).

Fotó: FRF

EURO–2020: Ma kezdődik a jegyigénylés
Egy évvel a rajt előtt, ma elkezdődik a 2020-as labdarúgó-Európa-

bajnokság egy hónapig tartó első jegyigénylési szakasza. Az európai
szövetség (UEFA) honlapja szerint az első körben július 12-ig igényel-
hetnek belépőket a drukkerek. Minden jegy sorsolás útján kerül kiosz-
tásra, a tikettekhez jutás esélye független a jegyigénylés időpontjától.
A jegyek többsége ebben az időszakban talál gazdára, majd december-
ben az Eb-re kijutott csapatok szurkolói jelentkezhetnek újra, ám ekkor
már csak korlátozott számú belépőkért. A sorsolás nyertesei augusz-
tusban vásárolhatják meg belépőiket.

A 24 válogatottat felvonultató jövő évi Eb 51 mérkőzéses sorozata
június 12-én Rómában kezdődik, az elődöntőknek és a július 12-i fi-
nálénak London ad otthont. Az angol fővárosban az elődöntőkre a
legolcsóbb jegyek 85 euróba kerülnek, a legjobb helyre szólók darabja
pedig 595 euróba. A döntőre tovább emelkedik az ár: 95 eurótól 945
euróig kínálja az UEFA a belépőket.

Eredményjelző
A 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság hétfői eredményei: 
* A csoport: Csehország – Montenegró 3-0, Bulgária – Koszovó

2-3; az állás: 1. Anglia 6 pont/2 mérkőzés, 2. Csehország 6/3, 3. Ko-
szovó 5/3, 4, Bulgária 2/4, 5. Montenegró 2/4;

* B csoport: Ukrajna – Luxemburg 1-0, Szerbia – Litvánia 4-1; az
állás: 1. Ukrajna 10 pont/4 mérkőzés, 2. Luxemburg 4/4, 3. Szerbia
4/3, 4. Portugália 2/2, 5. Litvánia 1/3;

* D csoport: Írország – Gibraltár 2-0, Dánia – Grúzia 5-1; az állás:
1. Írország 10 pont/4 mérkőzés, 2. Dánia 5/3, 3. Svájc 4/2, 4. Grúzia
3/4, 5. Gibraltár 0/3;

* F csoport: Spanyolország – Svédország 3-0, Málta – Románia
0-4, Feröer szigetek – Norvégia 0-2;

* G csoport: Lengyelország – Izrael 4-0, Lettország – Szlovénia
0-5, Észak-Macedónia – Ausztria 1-4; az állás: 1. Lengyelország 12
pont/4 mérkőzés, 2. Izrael 7/4, 3. Ausztria 6/4, 4. Szlovénia 5/4,
5. Észak-Macedónia 4/4, 6. Lettország 0/4.

Ranglista

1. Spanyolország            4           4          0        0           11-2         12
2. Svédország                 4           2          1        1           8-7           7
3. Románia                      4           2          1        1           11-5         7
4. Norvégia                     4           1          2        1           8-7           5
5. Málta                           4           1          0        3           2-10         3
6. Feröer szigetek           4           0          0        4           3-12         0

Jegyzőkönyv
2020-as labdarúgó-Európa-bajnoki selejtező, F csoport, 4. forduló:

Málta – Románia 0-4 (0-3)
Ta’ Qali nemzeti stadion, vezette: Dennis Higler (holland).
Gólszerzők: George Puşcaş (7., 29.), Alexandru Chipciu (34.), Den-

nis Man (90+1.).
Sárga lap: Borg (60.), illetve Chipciu (45+2., 80.).
Kiállítva: Chipciu (80.).
Málta: Henry Bonello – Zach Muscat, Andrei Agius, Steve Borg,

Joseph Zerafa – Rowen Muscat, Paul Fenech (59. Jake Grech), Joseph
Mbong, Juan Corbolan (84. Luke Montebello) – Alfred Effiong, Luke
Gambin (67. Michael Mifsud).

Románia: Ciprian Tătăruşanu – Alexandru Chipciu (34. Cristian Să-
punaru), Iulian Cristea, Ionuţ Nedelcearu, Nicuşor Bancu – Ianis Hagi,
Răzvan Marin, Tudor Băluţă, Alexandru Maxim (75. Dorin Rotariu) –
George Puşcaş, Claudiu Keserü (65. Dennis Man). 

Előnyben a Hermannstadt az U ellen 
az 1. ligás helyért rendezett osztályozón

Ilyen mérkőzéseken érzed magad
focistának – idézte Vasile Miriuţă
nyilatkozatát az NSO, miután a tré-
ner csapata, az FC Hermannstadt
kétgólos győzelmet aratott a labda-
rúgó 1. ligás szereplésért vívott osz-
tályozó első mérkőzésén, vasárnap,
Kolozsváron.

A 23.654 néző a másodosztály
harmadik helyén végző Universita-
tea vezetőinek legvérmesebb remé-
nyeit is túlszárnyalta, a
centenáriumát ünneplő hazai csapat
azonban képtelen volt megfelelni az
elvárásoknak. Az U ugyan többet
birtokolta a labdát a nagyszebeniek-
nél, ám kapura csupán kapitánya, a
35 éves Dorin Goga volt veszélyes,
ő is csak tizenhatoson kívüli lövé-
sekkel. A kivárásra játszó Her-
mannstadtból viszont Juhvel
Tsoumou kétszer is csak a kapussal
állt szemben, de egyszer sem találta
el jól labdát. A vendégek az utolsó
negyedórában döntötték el a mecs-
cset, kevesebb mint két perc lefor-
gása alatt: előbb Petrişor Petrescu
távoli lövése nyomán csapódott a
labda a jobb alsó sarokba, majd
Tsoumou használta ki kolozsvári
középhátvéd, Ionuţ
Ursu hibáját, és a ka-
pust is kicselezve lőtte
be a másodikat.

A meccs vége bot-
rányba fulladt egy pá-
lyára berohanó néző
miatt, a hazai tábort a
csendőrök állították
meg a lelátó és a pálya
határán (egy rendfenn-
tartó súlyosan megsé-
rült, írta a Gazeta
Sporturilor), a lefújás
után pedig a szurkolók
az öltözőfolyosóra be-
törve kérték számon
Bogdan Lobonţ edzőn a
kudarcot.

A visszavágót ma 18

órai kezdettel rendezik meg Nagy-
szebenben (TV: DigiSport 1, Tele-
kom Sport 1, Look Plus).

Sorsoltak a női röplabda A1 osztályban
Ahogy minden évben, az idén is a röplabdaszövet-

ség volt az első, amely elkészítette a jövő évi bajnoki
programot. Az idén a marosvásárhelyi csapat is visz-
szatér az élvonalba a tavaly megalakult CSM révén,
amely a korábbi CSU Medicina hagyományait kí-
vánja folytatni.

Az új A1 osztályos bajnoki idényben évek óta elő-
ször ismét a megszabott létszámú, azaz 12 csapat sze-
repelhet, miután az előző bajnokságba tíz csapat
iratkozott be, kilenc csapat kezdte el és csak nyolc fe-
jezte be. Az előző idényben részt vevők mellé az A2
osztályból érkező valamennyi jogosult klub (szám sze-
rint négy) jelezte részvételi szándékát. Igaz, az előző
évek tapasztalata szerint ez nem azt jelenti, hogy va-
lamennyien indulnak is, és be is fejezik, ám remény-
kedjünk, hogy mégsem lesz csonka bajnokság.

Amit már most lehet tudni, hogy legalább három
klub, a címvédő Balázsfalvi Alba Volei, a Bukaresti
CSM és a Bukaresti Dinamo európai, illetve világ-
szintű keretet szándékozik kialakítani, a többieknek
nehéz lesz felvenni velük a versenyt. Az első kettő
esetében ez évek óta így van, az utóbbi a néhány éve
tartó bukdácsolás után már két világsztár, a szerb Ma-
rina Vujović és a japán Naoko Hasimoto érkezését je-
lentette be.

Ebben a mezőnyben próbál majd helytállni a ma-
rosvásárhelyi együttes, hogy milyen tervekkel, azzal
külön anyagban foglalkozunk majd. Azt azonban már
tudjuk, hogy mindjárt az első fordulóban kemény fel-
adat vár Predrag Zucović csapatára, hiszen a Buka-
resti CSM otthonába látogat. Ezt két elvileg könnyebb
meccs követi, majd újabb favorit, Balázsfalva követ-
kezik.

A Marosvásárhelyi CSM ellenfeleinek a sorrendje
a következő: Bukaresti CSM (idegenben/a továbbiak-
ban: i), Bukaresti Rapid (hazai pályán/a továbbiak-
ban: h), FC Argeş Piteşti (i), Balázsfalvi Alba Volei
(h), Lugosi CSM (i), Galaci Belor (h), Bákói Ştiinţa
(i), CSM Târgovişte (h), Kolozsvári U (i), Bukaresti
Dinamo (i), CS Medgidia (h).

A fordulók időpontjait utóbb rögzítik, de elképzel-
hető, hogy a bajnokság korábban kezdődik, mint a
megszokott október közepe, tekintve, hogy a női Eu-
rópa-bajnokság is, amelyen Románia is részt vesz, a
megszokottnál korábban, szeptember 8-án végződik.

A bajnoki rendszer ugyanaz, amelyet az utóbbi két
idényben is alkalmaztak, noha elég világosan bebizo-
nyosodott, hogy a rájátszás semmilyen izgalmakat
nem tartalmaz. Eszerint az oda-vissza alapszakasz
után kettészakad a mezőny, hat-hat csapatos felső- és

alsóházi rájátszással folytatódik a bajnokság, amely-
nek keretében még egyszer oda-vissza megmérkőz-
nek. Az alapszakaszban szerzett pontokat magukkal
viszik a csapatok, így gyakorlatilag már fordulókkal
a befejezés előtt ismerni lehet a bajnoki sorrendet.

Sorsoltak a Románia-kupában is, ahol szintén
marad az előző évi rendszer. Az első körben a legjob-
bak állnak, míg a maradék nyolc klubot négy párba
sorsolták. A továbbjutás egyetlen mérkőzésen dől el,
a marosvásárhelyiek ellenfele a Galaci Belor lesz. To-
vábbjutás esetén a negyeddöntőben Balázsfalva kö-
vetkezik, itt már oda-vissza párharc után derül ki,
hogy ki játszhat a négyes döntőben.

Petrişor Petrescu (j) szerezte az első gólt. Fotó: Pro Sport

Egy évet töltött a másodosztályban a Marosvásárhelyi CSM, amely az
élvonalban a korábbi CSU Medicina hagyományait kívánja folytatni. A
kép a Nagyváradi CSU elleni mérkőzésen készült. Fotó: Nagy Tibor

Emberölési kísérlet miatt 
indult eljárás a csendőrt 

bántalmazó fiatalember ellen
Kolozsváron őrizetbe vette a

rendőrség azt a fiatalembert, aki a
helyi Universitatea és a nagysze-
beni Hermannstadt labdarúgó-
mérkőzésén csendőrt bántal-
mazott. A tettes ellen emberölési
kísérlet miatt indult eljárás. A Ko-
lozs megyei rendőrség tájékozta-
tása szerint az elkövető 27 éves,
szászfenesi illetőségű férfi széket
dobott a rendfenntartók közé, és
eltalált egy csendőrt, aki fejsérü-
léseket szenvedett, és elvesztette
eszméletét. A fiatalembert az
ügyészségre szállították. Először
a kolozsvári bírósági ügyészség
foglalkozott az esettel, hatósági
közeg bántalmazása miatt, ké-
sőbb azonban a Kolozs megyei
törvényszék vette át az ügyet. Je-
lenleg emberölési kísérlet miatt
folyik ellene eljárás.

Bálint Zsombor
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Jártam már Csíksomlyón pün-
kösdi zarándoklaton. Végigkí-
sértük a gyimesi csángókat,
amint átvonulnak a hágón.
Felejthetetlen, örök emlék
marad az, ahogyan a százez-
res tömeg az áhítat előtt,
alatt és után fegyelmezetten
együtt volt. Megerősített er-
kölcsileg, magyarságomban. 

Amint megtudtam, hogy Ferenc
pápa Csíksomlyóra is eljön, érez-
tem, hogy ott kell lennem. Mert ez
ráadás mindarra, amit korábban
Csíksomlyó jelentett nekem. És vál-
laltam mindazt a „kálváriát”, amit
azok a hívek is, akik éjjel indultak
útnak, a zuhogó esőben vonultak fel
a hegyre, és álltak, fáztak, órákat
várva arra, hogy megjöjjön a pápa.
Voltak, akik az igen szigorú bizton-
sági intézkedéseket túlzónak tartot-
ták. S valóban az volt azok számára,
akik még nem vettek részt ilyen
vagy ehhez hasonló nagyságrendű
eseményen. Tudni kell, hogy a
(mindenkori) pápa a világ egyik
legvédettebb személyisége. A mai
felbolydult világban van ok az ag-
godalomra. És volt precedens a
végletekig menő fanatizmusra is,
például amikor Ali Agca a Szent
Péter téren rálőtt II. János Pál pá-
pára. Védelmi szempontból az er-
dővel övezett csíksomlyói nyereg
megemelt rizikófaktorú övezet. És
ennek megfelelően látták el felada-
tukat az őrző-védő egységek. A szi-
gor ellenére, aki ott járt,
tapasztalhatta, hogy míg hajnalban
az első érkezőket tüzetesebben
megvizsgálták, addig később, a zu-
hogó eső miatt felhagytak a szigor-
ral. Bár ezáltal, meggyőződésem,
nem lazultak a biztonsági előírások.
A sajtó munkatársainak is igen szi-
gorú feltételeket szabtak, ami ilyen-
kor normális. Az államelnöki
hivatal előre közölte a sajtó munka-
társaival azokat a szabályokat, ame-
lyeket be kellett tartani. A
számunkra felállított pódiumon kel-
lett helyet foglalnunk, a szűkösnek

bizonyult sajtósátorban vártuk
őszentségét. Kifogásolni lehet,
hogy kevés volt a hely, és a pódium
fölé nem húztak tetőt, de igazából
ez, egy-két bukaresti kollégától el-
tekintve, senkit sem zavart. Az sem
igaz, hogy a pápát kísérő külföldi
újságírók érkezése után a hazaiak el
kellett hagyják a sátrat. Sőt, a vati-
káni sajtónak fenntartott helyet is
közösen foglaltuk el, és mindenki
az ilyenkor megszokott zsúfolt
téren próbálta elkészíteni a legjobb
felvételt. A biztonságiak részéről
egy kommunikátor is a rendelkezé-
sünkre állt, aki közölte, hogy hova
lehet állni, menni. A szabályokat a
hazai biztonságiak (SPP) mellett a

vatikáni gárda diktálta. Közülük
mintegy 70-en jöttek el, és minden
helyszínért más osztagok feleltek. A
pápa jelenlétében a szigorúan kije-
lölt helyet nem volt szabad el-
hagyni, azok a kollégák, akik – egy
különengedély birtokában – köze-
lebb kerülhettek őszentségéhez, el
sem mozdulhattak a számunkra ki-
jelölt helyről. A pápát kizárólag
saját fotósa, kamerása kísérhette
mindenhova.

Mindezek ellenére – tisztes tá-
volságból – sokan örökítették meg
zavartalanul a pápát, s talán legtöb-
ben azon zarándokok közül, akik a
pápamobillal körbejárt útvonalon a
kerítés mellett álltak. Mert a pápa-
látogatás egyik célja pontosan az,
hogy őszentsége jelenléte, közel-
sége is közvetítse azt az üzenetet,
amelyet romániai látogatása során
többször is megfogalmazott. A
mindenféle politikai és egyéb szán-
dékú megközelítés mellett ne felejt-
sük el, hogy a csíksomlyói
látogatás vallási zarándoklat volt,

amely elsősorban a híveknek szólt.
Emellett pedig nyilvánvalóan a „vi-
lágiakhoz” is intézett néhány szót,
amit ki-ki a maga meglátása, poli-
tikai beállítottsága vagy más szem-
pontok szerint elemezhet, magáévá
tehet. A pápa látogatásának jelmon-
data: „Járjunk együtt az úton”.
Csíksomlyón felolvasott homíliájá-
ban a román és a magyar nép köze-
ledéséről beszélt. És ez nem csak
nekünk, magyaroknak szólt. Talán
sokak számára a legfontosabb üze-
nete így szólt: „Zarándoklatunk
során ne azt kutassuk, hogy mi le-
hetett volna (és nem lett), hanem
inkább azt, ami ránk vár, és nem
odázhatjuk el. Zarándokolni annyit

jelent, hogy hiszünk
az Úrban, aki hoz-
zánk jön és közöttünk
van, előmozdítva és
ösztönözve a szolida-
ritást, a testvériséget,
a jó utáni vágyat, az
igazságot és az igaz-
ságosságot.” 

Ez megfontolandó
gondolat, ami szá-
momra azt jelenti,
hogy ideje már levet-
kőzni a múlt sebeit, és
ne a kisebbségi lét ön-
sanyargató, önsajnáló,
viktimizáló szemszö-
géből keressük az ön-
megvalósítás útját
saját magunknak és a
közösségünknek itt,
Erdélyben. Persze
nem szabad szemet
hunynunk az olyan
túlbuzgó hatósági in-

tézkedések fölött, mint az, ahogyan
letakarták a pápa miseruháján a ma-
gyar feliratot. Ez is talán annak a
provokációnak a része, amiben ré-
szünk van az utóbbi években. 

A pápa számomra talán azt is su-
gallta, hogy ezen (is) túl kell lép-
nünk. A hamis elveken, önös
érdekeken alapuló, egymás ellen
szító gondolatok, érzések nem visz-
nek előre. Valamikor 1989 előtt lé-
tezett a nyomor szolidaritása. Ami
azt jelentette, hogy a nélkülözésben,
a hiányban tudtunk egymáson segí-
teni, románok és magyarok. És ez
abban nyilvánult meg, hogy ha va-
lakinek elfogyott a rációra kapott
tojása vagy étolaja, kért a román

szomszédtól. Valószínűleg ez volt
az a bizonyos testvériség, ami most
egyre ritkábban nyilvánul meg más
helyzetekben.

A „jó utáni vágyat, az igazságot
és az igazságosságot” s ennek kere-
sését minden bizonnyal ma a leg-
jobban a román politikusoknak (és
nem csak) kell megfontolniuk, ami-
kor érezhetően eltávolodtak mind-
attól, ami valamikor meghatározta
társadalmunkat. Ha nem járunk
együtt a (közös) jó érdekében,
mindannyian veszítünk. Ennél vilá-
gosabban a szentatya nem üzenhe-
tett ott, Csíksomlyón egyháziaknak

és világiaknak egyaránt. És azt sem
hagyhatjuk szó nélkül, hogy a szer-
vezőknek, a vendéglátóknak is volt
üzenetük. Jakubinyi György gyula-
fehérvári érsek tisztán és világosan
megfogalmazta, hogy Erdélyben
van négy katolikus püspökség,
amelyet nem lehet figyelmen kívül
hagyni. Nem csak a pápának. A
világ láthatta és hallhatta, hogy el-
hangzott a magyar és a székely him-
nusz, és a hivatalos román
szimbólumok mellett ott voltak a
magyar, székely védjegyek is. És ott
voltak a zarándokok, akik a mise
alatt olyan csendben tudtak imád-
kozni, hogy a madárcsicsergés is
hallatszott. Ezt mindannyian üzen-
tük, a biztonsági intézkedéseken, a
(román) állami szervek aggodalmán
túl. 

A pápa őszinte örömmel vett
részt a misén, és jött el Csíksom-
lyóra. Ezt tanúsíthatják azok is, akik
az őt fogadó Jakab Antal Házban
közelebb kerültek hozzá. (A nye-
regben tartott mise után fáradtsága
ellenére közvetlenül társalgott, vic-
celt környezetével, és még azt is
mondta: milyen kár, hogy nem a
Barcelona jutott be a Bajnokok Li-
gája döntőjébe, ahol kedvenc focis-
táját, Messit láthatta volna
játszani…) Mivel gépkocsival uta-
zott többet, láthatta és megcsodál-
hatta Erdély szépségét, aminek
hangot is adott hazafelé menet a re-
pülőn. S az is fontos üzenet (lehet)
számunkra, hogy ez elhangzott.
Ideje volna végre közösen azon
gondolkodni, hogy miként lehetne
kiaknázni ezt a lehetőséget mind-
annyiunk hasznára, örömére. „Jár-
junk együtt az úton!”

Pápalátott gondolatok 

Vajda György

Fotók: Vajda György

Fotó: Benedek Botond



ADÁSVÉTEL

ELADÓ kertes ház bebútorozva. Tel.
0756-310-429. (11/3010)

ELADÓ beépíthető telek Ákosfalva–
Vácmány-tető fölött, 22.500 m2, 1
km-re Marosvásárhely déli bejáratá-
tól, az E60-ason. Alkalmas parcellá-
zásra, háromoldali bejárattal. Irányár:
4 euró/m2. Érdeklődni a 0748-030-
200-as telefonszámon. (13/2986-I)

ELADÓ beépíthető beltelek, Nyárád-
szereda, Mező út 13/A, 2663 m2, köz-
művesítési lehetőség (villany, gáz,
víz és kanalizálás), telekkönyv napi-
rendre hozva. Irányár: 4 euró/m2. Ér-
deklődni a 0748-030-200-as
telefonszámon. (13/2988-I)

ELADÓ két süldő. Tel. 0749-307-739.
(3/3053)

ELADÓ Vármezőben 3 ár telek fa-
házzal a Hideg-súgó mellett. 
Tel. 0365/411-623, 0770-341-906.
(2950-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (9/2834)

VÁLLALUNK cserépforgatást, tető- és
csatornajavítást, bármilyen más munkát.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0744-906-289. (1/2974)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21159-I)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészítést
bármilyen anyagból, csatornajavítást,
hőszigetelést, festést és bármilyen
javítást. 30 év garancia az anyagra. 15%
kedvezmény a nyugdíjasoknak. A
felmérés ingyenes.  Tel. 0740-499-712,
Marcel úr. (13/2744)

VÁLLALOM régi cseréptető javítását,
lefolyók és csatornák készítését, festést,
padlócsempézést és szigetelést
polisztirénnel. Tel. 0747-816-052.
(15/2990)

KÚTÁSÁST, -PUCOLÁST vállalunk,
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(1/3092)

MEGEMLÉKEZÉS

„Nem múlnak ők el, kik
szívünkben élnek,
Hiába szállnak álmok, árnyak,
évek.” (Juhász Gyula)
Szomorúan emlékezünk a
szerető férjre és drága
édesapára, id. SZÉKELY
LÁSZLÓRA, az ICRA volt
dolgozójára, aki öt éve távo-
zott el közülünk. Emlékét őrzi
egy életen át felesége, fiai,
menye és unokái. (6/3082-I)

Hirtelen halállal távoztál el
tőlünk, örökké fájni fog, amíg
csak élünk. A szív sajog, a
fájdalom nő, nem hoz
enyhülést a múló idő. Rövid az
út, amely a sírodhoz vezet. Itt
állunk újra meg újra a sírod
mellett. Fájdalmat hagytál
szívünkben, nehéz bánatot a
lelkünkben. Feledni nem
tudunk téged soha, csak
némán zokogunk. Mert
visszahozni már nem tudunk.
Fájó szívvel emlékezünk
június 12-én az erdőcsinádi id.
NAGY MIHÁLYRA halálának 4.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Drága emlékét őrzi szerető
családja. (3/3079-I)

A bánat, a fájdalom örökre
megmarad, velünk lesz a szép
emléked, az idő bárhogy is
halad.
Szomorú szívvel emlékezünk
a Nyárádszentlászlóról
elszármazott FEKETICS
ALBERTRE halálának 5.
évfordulóján. Emlékét őrzi
felesége, Ági, sógornője,
Margit és családja. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (12/3090)

Szomorú szívvel emlékezünk
június 12-én ASZALOS
PÉTERRE halálának negyedik
évfordulóján. Felesége,
Erzsébet, lánya, Csilla.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! (9/3086)

ELHALÁLOZÁS

Szívünk mély fájdalmával, de
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk mindazokkal, akik sze-
rették és ismerték, hogy a legdrá-
gább édesanya, nagymama,
rokon, szomszéd, jó barát és is-
merős, 

özv. DEMETER PIROSKA 
szül. KOMÁN PIROSKA 

életének 80., özvegységének 9.
évében, 2019. június 10-én, türe-
lemmel viselt betegség után ha-
zatért megváltó Urához. Nemes,
jó szíve, mellyel úgy szeretett
minket, megszűnt dobogni. Dol-
gos keze örökre megpihent. Pél-
dás élete, önfeláldozó szeretete a
legfájóbb és a legszentebb emlé-
künk marad, melyet soha el nem
feledünk. Drága halottunk földi
maradványait 2019. június 12-én
13 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a magyardellői helyi teme-
tőben, a református egyház
szertartása szerint. 
„Elmentem, mert mennem kellett,
de a szívetek mélyén örökké ve-
letek leszek.”
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Gyászoló szerettei. (7/3083-I)

Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett és tisztelt édes-
apa, após, nagyapa, déd-
nagyapa, sógor, rokon és jó
szomszéd, 

id. JAKAB ISTVÁN 
nyugalmazott tanító életének 90.
évében csendesen megpihent.
Drága halottunktól június 13-án,
csütörtökön 14 órakor veszünk
végső búcsút a búzásbesenyői
családi háztól. Emlékét őrzik gyá-
szoló szerettei. (10/3087-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
LOBENSCHUSZ MÁRIA  

életének 92. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének. Csodálato-
san erős szervezete, kitartóan
tiszta lelkülete, mindenkit egyfor-
mán szerető szíve örökre meg-
marad mindazok emlékezetében,
akik ismerték. Temetése június
13-án, csütörtökön 14 órakor lesz
a katolikus temető felső kápolná-
jától. 

Sándor Csaba (1/3093-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett rokon, 

LOBENSCHUSZ MÁRIA 
szíve folyó hó 9-én, életének 92.
évében örökre megpihent. Teme-
tése folyó hó 13-án, csütörtökön
14 órakor lesz a katolikus temető
felső kápolnájában, római katoli-
kus szertartás szerint. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

Búcsúzik Sándor Imre 
és családja. (3/3095-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!
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Intenzív munkálatok a Víkendtelep 
nagy úszómedencéjénél

Hamarosan befejeződik a marosvásárhelyi Maros Sport-
és Szabadidőközpont (Víkendtelep) úszómedencéinek fel-
újítása. 

– Igyekszünk, hogy a hét végéig – amennyiben az időjárás kedve-
zően alakul – elkészüljünk az úszómedencével. Korszerűsítettük a ját-
szótereket, ezáltal  növeltük a kicsik kényelmét és biztonságát. Új
arculatot kapott a Maros Sport- és Szabadidőközpont, amely megfelel
minden elvárásnak – mondta a polgármester tanácsadója, Claudiu
Maior.

A bel- és külkapcsolati osztály

MAROSVÁSÁRHELYRE,
FOLYAMATOSAN BŐVÜLŐ
ÉS FEJLŐDŐ CSAPATUNK-
BA keresünk:

– BOLTI ELADÓT
– KAPUST 
– CSONTOLÓT
– PINCÉRT
– SEGÉDSZAKÁCSOT

Ha stabil munkahelyre vá-
gyik, és szeretne fejlődni a szak-
májában, jelentkezzen a Petry
csapatába! Mindenki betanítás-
ban részesül.

Várjuk önéletrajzát 
a cv@petry.ro e-mail-címre.

Tel. 0733-990-055. (sz.-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe  – program:
5-13 és 13-21 óra között (fizetés 2100 lej), vagy csak középen, 6-14,
illetve 7-15 óra között (fizetés 1800 lej), MUNKÁSOKAT a pék-
ségbe (fizetés 2400 lej) vagy csak egy váltásba, 6-14 óra között (fizetés
1800 lej) és  3. fokozatú (gradul 3) BETEGNYUGDÍJASOKAT. Ér-
deklődni  hétköznapokon 7-15 óra között a Bodoni utca 85. szám alatt.
(63675-I)

A marosvásárhelyi székhelyű INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG
TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT alkalmaz (C, E kategóriás jogosítvány
és gépjárművezetői képesítési igazolvány szükséges). Az önéletrajzo-
kat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es fax-
számra várják. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon lehet.
(63741-I)

ÖN MEGBÍZHATÓ, a stabil munkahelyet megbecsülő személy?
Csatlakozzon a Renania Trade logisztikai csapatához RAKTÁRKE-
ZELŐI munkakörbe. Ha pályakezdő, vagy nincs a logisztika terén ta-
pasztalata, lépésről lépésre betanítjuk. Amit kínálunk: képzés a
munkahelyen; modern logisztikai rendszer hatékony használatának
megtanítása; meghatározatlan időre kötött szerződés; fix fizetés és tel-
jesítménybónuszok; étkezési jegyek; munkaprogram hétfőtől péntekig.
Az önéletrajzokat a következő weboldalra várjuk: https://www.rena-
nia.ro/cariere/, személyesen a következő címre: Bodoni (Budiului) utca
68. szám, Marosvásárhely, vagy hívjanak telefonon a 0372–759-230-
as számon. (63709)

ALKALMAZUNK SZITANYOMAT-KÉSZÍTŐT. Az állás leírása:
feldolgozza a vizuális információkat számítógépen, a képet pedig ki-
nyomtatja papírra, műanyagra vagy textilanyagra; sablonok készítése;
a nyomtatás előkészítése és elvégzése; a nyomtatott anyagok tárolása,
csomagolása és előkészítése szállításra; információs támogatást nyújt
az ügyfeleknek és az értékesítési osztálynak; a rendelések követése.
Követelmények: legalább egy év szakmai tapasztalat, számítógép-ke-
zelési ismeret (Corel Draw előnyt jelent), középfokú végzettség, fele-
lősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő, kreatív, tanulni és a
szakmában fejlődni akaró személy. Várjuk önéletrajzukat a cég hon-
lapjának álláshirdető oldalára: https://www.renania.ro/cariere/, vagy a
cég székhelyén – Marosvásárhely, Bodoni (Budiului) utca 68. szám.
Tel. 0265/264-656. (63709)

MAGYARORSZÁGRA, TEHÉNFARMRA, szezonmunkára FÉR-
FIMUNKAERŐT keresek. Kereset: 200.000 Ft/hó, szállás biztosítva.
Tel. 00-36-20-946-7704. (sz.-I)

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumato-
lógia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); bőrgyógyászat; neu-
rológia; belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia;
immunológia;  doppleres ultrahangvizsgálat. Kedvezményes árak. Tel.:
0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November
7.). (63639-I)

ALKALMAZUNK TAKARÍTÓNŐT és SZENDVICSKÉSZÍTŐT.
Előnyös munkabér, étkezési jegyek. Tel. 0741-215-738. (21264)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉ-
SZÍTŐKET, SZELETELŐT, CSOMAGOLÓT és SOFŐRÖKET 8
órás munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel.
0744-403-114. (21264)

A VARROC LIGHTING SISTEMS ROMANIA RT. (volt Electro-
mureş Rt.) ALKALMAZ: fröccsöntött autóalkatrészek elkészítésére,
megmunkálására  és felszerelésére MUNKÁSOKAT (műanyagfröcs-
csöntés, bevonás fémréteggel, a műanyag darabok hegesztése és össze-
szerelése). Tapasztalat az iparban vagy magasnyomású
műanyagfröccsöntésben előnyt jelent. Vonzó bérezési csomag.  Az öné-
letrajzok benyújthatók  a részvénytársaság székhelyén, Marosvásárhe-
lyen, a Călăraşilor utca 112–114. sz. alatt. Érdeklődni a
0744-390-767-es telefonszámon. (63736-I)

DADUST KERESEK HÉTKÖZNAPOKRA hároméves kislányom
mellé a Kövesdombra. Tel. 0751-585-611, 17 óra után. (mp.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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A Surub Trade Kft. dinamikusan fejlődő nagykereskedelmi üz-
letágába keres 

raktári munkatársat

Az önéletrajzok a 0265/252-144-es faxszámon, a 
hr@surubtrade.ro e-mail-címen vagy személyesen a Surub Trade
raktáránál (Marosvásárhely, Duzilor u. 1. sz.) nyújthatók be.  

Elvárásaink: 
– a román nyelv 

alapfokú ismerete 
– legalább 8 osztály
– figyelmesség
– megbízhatóság
– pontosság

Amit nyújtunk:
– kiemelkedő bérezés 
– munkaprogram: H-P, 8-17
– dinamikus, lendületes 

csapatban való munkavégzés
– stabil háttér, hosszú távú 

perspektíva 


