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700 év Erdélyben

Jubileumi faluünnepség Sáromberkén

Levendulafesztivál
Nagykenden

Nagykenden – Marosvásárhely irányából a Segesvár felé vezető főútról
le kell térni balra, a Lavenderland
farmra – június 15–16-án másodszorra szerveznek levendulafesztivált.

____________2.
Úzvölgyi
katonatemető

Románia védelmi minisztériuma közölte: az idegen háborús emlékhelyek
átalakítása csakis a minisztériumnak
alárendelt Hősök Emléke Országos
Hivatal (ONCE) előzetes hozzájárulásával végezhető el, és a hivatal –
2004-es megalakulása óta – nem járult hozzá az úzvölgyi katonatemető
átalakításához.

____________3.
„Most eredj, és élj,
mert a világ a tied!”
Egyházi és világi útravaló birtokában
búcsúztak el fiatalságuk sokszor
nehéz, de mégis legszebb éveitől június utolsó napján a marosvásárhelyi
Református Kollégium és a Bolyai
Farkas Elméleti Líceum diákjai.

____________5.
Árvíz
Körtvélyfáján
Vasárnap zsúfolásig megtelt a templom Sáromberkén, ahol
több száz helybéli és elszármazott sereglett össze találkozni,
együtt ünnepelni. A jubileumi faluünnepség számos helyi értékkel, tartalmas és változatos programokkal, finom falatokkal várta mindazokat, akik számára fontos a település.

Berekméri Edmond

Fotó: Berekméri Edmond

Az ünnepi istentiszteletre ezúttal nemcsak a szokásos harangszó hívogatta a falu népét, hanem a székelyvajai fúvószenekar indulói, katonanótái is jelezték, nem mindennapi eseménynek leszünk tanúi. A
templom bejáratánál a szervezők mindenkinek kitűzőt ajándékoztak Sáromberke (1319–2019) – 700 év Erdélyben felirattal. A rendezvényen,
(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith

Az elmúlt hetekben több települést is
elmosott az ár, amely a községet is
érintette. Amint arról ezúttal is megbizonyosodhattunk, a hiba általában
köztes: mint megtudtuk, valamikor,
úgy harminc évvel ezelőtt az árkokat
kezelték, takarították, majd száraz
évek következtek, ezért később elhanyagolták őket.

____________6.

Kekeckedők

A múlt hét vége Ferenc pápa romániai látogatásáról szólt. A közvélemény és a sajtó figyelmét is ez az esemény kötötte le, a televíziók
még a halálos áldozatokat követelő hatalmas áradásokról is csak
időnként mutattak képsorokat.
Az általános vélemény szerint az apostoli látogatás történelmi jelentőségű, a szentatya egyetértésről, szeretetről beszélt, nyitottságra
biztatott Isten és embertársaink felé, örömre buzdított, ami nélkül
„lebénulunk, szomorúságunk rabjai maradunk”.
Ezek a napok valóban a béke és a szeretet napjai lehettek volna,
ha nem lennének politikusok és véresszájú „politikai elemzők”, akik
mindig és mindenben kizárólag a rosszat látják és kívánják láttatni
másokkal is.
Voltak, akik a pápalátogatást megelőző időszakban azzal próbálták hergelni a román közvéleményt, hogy Csíksomlyón Ferenc pápa
áldását adja majd Erdély autonómiájára és Magyarországhoz való
csatolására. Csalódniuk kellett, mert semmi ilyesmi nem történt. A
zarándokok imádkoztak, és örömmel fogadták a pápai áldást.
Az államelnök, aki fennen hangoztatta, hogy az ő személyes meghívására látogatott Romániába Krisztus földi helytartója, az elnöki
palotában a „modellértékű” román kisebbségpolitikával szédítette
a katolikus egyházfőt. Ezzel egy időben a liberálisok vezetője egy
másik helyszínen a hamarosan benyújtásra kerülő bizalmatlansági
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 31 perckor,
lenyugszik
21 óra 9 perckor.
Az év 155. napja,
hátravan 210 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma BULCSÚ,

holnap FATIME napja.

FATIME: arab eredetű, Mohamed próféta legfiatalabb és leg-

kedvesebb lányát hívták így, aki
a próféta utódainak ősanyja.

Esős idő

Hőmérséklet:
max.270C
min.150C

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. június 3.

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,7450
4,2472
1,4632

179,4637

Trianonra emlékeznek

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete június 4-én, ma 16.30 órától a nemzeti összetartozás
napja alkalmából megemlékezést szervez a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség templomkertjében.
Tisztelettel felkérik Marosvásárhely és Maros megye történelmi egyházait, hogy aznap 16.30 órakor szólaltassák
meg templomuk harangját, emlékezve a gyászos trianoni
békeszerződés aláírásának időpontjára.

Levendulafesztivál Nagykenden

Nagykenden – Marosvásárhely
irányából a Segesvár felé vezető
főútról le kell térni balra, a Lavenderland farmra – június 15–
16-án másodszorra szerveznek
levendulafesztivált.

Az érdeklődőket június 15-én,
szombaton reggel 9 órától várják. Lesz
szedd magad akció, aki szereti a
gyógy- és illatszernövényt, gyűjthet
magának. Lehet fényképeket készíteni
a mezőn, a házigazdák ismertetik a termesztés módját. A gyerekeket játszósarok várja, a kisebbek megtekinthetik
a Székelyföldi legendárium mesefilmjeit. A hivatalos megnyitó délben lesz.
Közben a helyszínen levő büfék kürtőskaláccsal, lángossal, különböző sül-

tekkel és gulyással is várják az érdeklődőket. Lesz sóváradi házi fagylalt és
levendulás sajttorta is. A felnőttek
megismerkedhetnek a kendi kukoricaháncs- fonással, szatyorkészítéssel. A
vetítések 16 óráig tartanak. Ekkor fellép a nap első zenekara, a marosvásárhelyi Póra Zoli és a Stone Hill
együttes, saját szerzeményeket és ismertebb gyermekdal-feldolgozásokat
játszanak. Az együttes tagjai: Póra
Zoltán – dalszerző, gitár és ének,
Szász Hunor – basszusgitár, Fülöp
Csongor – zongora, ének, Józsi Csanád – dobok.
A koncert után folytatódik a vetítés,
este 8 órakor lép színpadra a kézdivásárhelyi Ego Sum zenekar. A 2011-ben

létrejött zenekar kilencvenes évek végi
alternatív popzenét játszik, újhullámos
hangzású, bluesalapú garázsrockkal
keverve. Tagjai: Páll Judit (vokál, ütőhangszerek), Balázs Tünde (vokál,
ütőhangszerek), Páll Áron (ének,
gitár), Kerekes Ákos (ének, gitár), Jakabos Loránd (basszusgitár), Köntzey
Olivér (dobok).
Az esti koncerttel még nem ér véget
a nap, a büfék is nyitva maradnak. Vasárnap vetítésekkel és kézműves-foglalkozásokkal folytatódik a program.
15 órától a marosvásárhelyi Bob Folk
együttes lép fel. A koncert után a helyszínen lehet maradni, sátrazni is lehet
– tájékoztatott Rózsa Csaba főszervező. (vajda)

Óvodát avatnak Maroskeresztúron

Június 14-én, pénteken 11 órakor Maroskeresztúron felavatják az új óvodát, amely hosszított programmal fog működni – tájékoztatott Kovács Edit polgármester és Albert
Zoltán igazgató.

Kiállítás

A sziklától a kőbaltáig. Az erdőtől a sivatagig. Az ember hatása a klímaváltozásra az őskorban címmel június 7-én 17
órakor kiállítás nyílik a marosvásárhelyi várban, a régészeti
és történeti múzeumban.

Zongoraest

Június 4-én, kedden 19 órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében Silvan Negruţiu marosvásárhelyi művész zongoraestjére várják a klasszikus zene kedvelőit.
Műsoron: Enescu-, Beethoven-, Silvestri-, Liszt-művek.

Rendkívüli szimfonikus hangverseny
– a végzős diákoknak ajánlva

A végzős diákoknak ajánlott rendkívüli szimfonikus hangversenyre kerül sor június 6-án, csütörtökön 19 órakor a
Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Alexandre Myrat
franciaországi karmester, zongorán közreműködik Szokolay Balázs magyarországi művész. Műsoron: Brahms-,
Chopin-, Csajkovszkij-művek. A hangversenyre a 31-es
számú bérletek érvényesek.

Pünkösdi vásár

Az RMGE Maros szervezete június 5-én, szerdán 10 és 16
óra között pünkösdi vásárt szervez az egyesület székhelyén, Marosvásárhelyen, a Laposnya utca 23. szám alatt. A
vásárban közvetlenül a termelőktől különböző kézműves termékeket, házi kenyeret, friss zöldségféléket lehet vásárolni.

Áloméj az állatkertben

Június 7-én, pénteken 18 órakor az Áloméj az állatkertben
című programra várják a fogyatékkal élő gyermekeket, felnőtteket és családjukat a marosvásárhelyi állatkertbe. A tevékenységet a rotterdami állatkert 1996-ban indította, azóta
289 állatkert csatlakozott hozzá. A marosvásárhelyi program szervezői erre az alkalomra olyan alkotásokat (rajzokat) várnak, amelyek tükrözik a fogyatékkal élők napjait, az
erősségeiket és értékeiket. Az alkotások A4-es méretűek,
fekvő pozíciójúak legyenek. A programra június 5-éig lehet
feliratkozni. Kapcsolattartó: Halmágyi Ildikó, telefonszám:
0746-799-057.

Ittas vezető

Május 30-án éjfél után a makfalvi rendőrök a 13A jelzésű
országúton Gyulakuta területén leállítottak egy gépkocsit,
melyet egy Balavásár községi 39 éves férfi vezetett. Az alkoholszintmérés során a kilélegzett levegőben 0,90 mg/l -es
koncentrációt mutatott az alkoholszonda. A férfit vérvételre
is elszállították, hogy megállapítsák a vérében található alkoholkoncentrációt.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Költségvetési problémák
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színháznál

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház értesíti közönségét,
hogy objektív költségvetési problémák miatt kénytelen felfüggeszteni a Liviu Rebreanu Társulat 2018/2019-es évadra
meghirdetett Edward Albee Három magas nő/Trei femei
înalte (r. Alexandru Dabija), valamint a Tompa Miklós Társulat Henrik Ibsen Nóra (r. Keresztes Attila) és Krysztof
Kieslowski/Norbert Rakowski Tízparancsolat (r. Norbert
Rakowski) című előadásainak gyártását.

RENDEZVÉNYEK

Évadzáró leckeés nevelőhangverseny

Június 7-én, pénteken 13 órakor évadzáró lecke- és nevelőhangversenyre várják a Kultúrpalota közönségét.
Téma: Fiatal tehetségeink hangversenyszínpadon. Közreműködik a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus zenekara. Szólisták: Nagy Krisztina – zongora,
Szaniszló Attila – zongora, Domahidi Sára – hegedű,
Dávid Gergely – hegedű, Bitai Attila – harsona, Todoran
Iulia Teodora – hegedű, Makkai Márton – klarinét. Műsoron: C. Saint-Saëns-, Lalo-, Sachse-, Vitali-, Kozeluhművek.

Kamaszok előadásai

A Kamaszok ifjúsági színtársulat a vár Kádárok bástyájában június 4-én, este fél 8 órakor, a Don Juan című,
kamaszéletből merített témájú produkciót mutatja be.
Június 6-án, csütörtökön este, ugyancsak fél 8-tól, a La-

Sajnálatos, hogy a Paul Gusty és Bernády György mecénás-, Vasile Vasiliu- és Kemény János bemutató-, valamint Kántorné nyugdíjasbérletek tulajdonosai az említett
okokból egy-egy előadással kevesebbet nézhettek meg az
évad során. Természetesen, a probléma megoldását követően
az intézmény pótolni fogja az elmaradt bérletegységeket.
A színház köszöni a támogatást és a megértést!
(közlemény)
borkukacponthu című előadásával áll ismét a közönség
elé. Mindkét előadás a kamaszok tekervényes, kényes,
drámai problémáit szándékozik megvilágítani, különböző helyzetekben, humorosan, tehetséges kamasz
színészek igényes színpadi játékával. A belépés díjtalan!

Családi nap műanyagmentesen

Kelementelkén, az egykori Simén-kúria udvarán, a Petry
Estate Winery kertjében június 15-én szervezik meg a
Családi nap műanyagmentesen elnevezésű rendezvényt.
A cél: felhívni a családok figyelmét a környezettudatos
életmódra, így kiemelt szerepet kap a műanyagmentesség. A családi napra minden résztvevő vigye el a saját étkészletét. Aki műanyagmentes piknikkosárral érkezik,
kedvezményes áron vásárolhat finomságokat. Lesz babamama foglalkozás, kisgyerekek számára Creactivity szórakoztató játék, a Székelyföldi legendárium meséi és
óriásjátéka, továbbá a Zarox Pumpyard moduláris pumpapálya nyújt szórakozási lehetőséget. Muzsikál a Libavonat zenekar, lesz borkóstoló is a kúria pincéjében.
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A megyei tanácsok elnökeit közvetlenül választják

A megyei tanácsok (közgyűlések)
elnökeinek közvetlen megválasztásáról hozott sürgősségi rendeletet hétfői ülésén a kormány.

Viorica Dăncilă miniszterelnök szerint
kormánya megértette a választók üzenetét, miszerint nagyobb szerepet akarnak
kapni az életüket befolyásoló döntéseket
hozó tisztségviselők megválasztásában.
A kormányfő kifejtette: a megyei tanácselnökök közvetlen megválasztásátörténő
visszatérés
növeli
hoz
legitimitásukat, és a választói akaratot
nem írhatja többé felül a pártok közti
háttéralku.
Klaus Iohannis államfő szerint a kormány semmit nem értett a múlt vasárnapi voksokból, ha továbbra is visszaél

Úzvölgyi katonatemető

a sürgősségi kormányrendeletekkel,
önös politikai érdekei szerint avatkozva
be a választójogba. Az elnök úgy értékelte: a közvetlen választás a tisztségben lévő önkormányzati vezetők
újraválasztását segíti, a kormány pedig
a Szociáldemokrata Párt (PSD) tisztségben lévő megyei „báróinak” újraválasztását próbálja megkönnyíteni, akik
megijedtek a múlt heti választási kudarctól.
Iohannis szerint a megyéknek nincs
olyan sajátos identitása, mint a településeknek, az alkotmány sem említi a közigazgatási egységek között, ezért nem
indokolt a közgyűlés elnökének közvetlen választása. Ha pedig a PSD-t valóban
foglalkoztatná az önkormányzati válasz-

tási rendszer kijavítása, akkor támogatnia kellene a kétfordulós polgármesterválasztáshoz történő visszatérést –
kommentálta a kormány döntését szóvivőjén keresztül Iohannis.
Romániában 2008-ban és 2012-ben is
közvetlenül választották a megyei tanácselnököt, majd 2016-ban visszatértek
a korábbi közvetetett rendszerhez, amikor a közgyűlés tagjai utólag választottak egymás közül elnököt.
Romániában az önkormányzati választás egyfordulós, így minden közigazgatási egységben a legtöbb szavazatot
összegyűjtő jelölt kerül a községháza,
városháza vagy megyei tanács élére, függetlenül attól, hogy megszerezte-e a voksok legalább felét. (MTI)

A védelmi tárca közölte: nem járult hozzá
a sírkert átalakításához

Románia védelmi minisztériuma közölte: az idegen
háborús emlékhelyek átalakítása csakis a minisztériumnak alárendelt Hősök Emléke Országos Hivatal (ONCE) előzetes hozzájárulásával végezhető
el, és a hivatal – 2004-es megalakulása óta – nem
járult hozzá az úzvölgyi katonatemető átalakításához.

A tárca a magyar szimbólumok és feliratok elleni jogi harcáról elhíresült Dan Tănasă blogger kérdésére fejtette ki álláspontját az úzvölgyi katonatemetővel kapcsolatban, melyben
április folyamán Dormánfalva polgármesteri hivatala román
hősök parcelláját hozta létre. Álláspontját a Dantanasa.ro blog
közölte.
A minisztérium álláspontja szerint az úzvölgyi katonatemetőt a román Hősök Emléke Társaság alakította ki 1926-1927ben, amikor az osztrák-magyar hadsereg ott elhantolt mintegy
350 katonájának a sírja mellé hozzávetőleg 900 különböző
nemzetiségű katona földi maradványait temette el. A tárca szerint a második világháború végéig a temetőbe több mint 1300
katona földi maradványai kerültek.
A védelmi tárca megemlíti, hogy 1984-85-ben, illetve 198889-ben országosan leltározták a román és idegen hadisírokat
és háborús emlékműveket, és az ekkor készült nyilvántartásban „a Hargita megyei Csíkszentmárton községhez tartozó
Úzvölgye településen” olyan temető szerepelt, amelyben
román, magyar, német, orosz, olasz és szerb katonák nyugszanak. Ezzel a tárca a temető Hargita megyei elhelyezését és
nemzetközi jellegét erősítette meg.
A tárca a hadisírokra és -emlékművekre vonatkozó nemzetközi egyezményekre, az ezek jogállását szabályozó 2003/379es román törvényre és a törvény végrehajtását szabályozó
2004/635-ös kormányhatározatra hivatkozott. A törvényből
azt is idézte, hogy a közigazgatási egységek köz- vagy magánterületén fekvő román háborús emlékművek megóvása az
érintett önkormányzatok feladata. A védelmi tárca immár a negyedik román állami intézmény, amelyik állásfoglalásában

arra világít rá, hogy Dormánfalva önkormányzata nem járt el
törvényesen, amikor román parcellát alakított ki az úzvölgyi
katonatemetőben. Korábban a Kulturális Minisztérium és az
Állami Építkezési Felügyelőség is azt közölte, hogy az önkormányzat törvénytelenül állította ki maga számára a parcella
létrehozásának az építési engedélyét, és a közbeszerzési hatóság is megállapította a törvénytelenséget. A kulturális tárca
ugyanakkor azt is közölte, hogy a temető magyar állami támogatással történt felújításához sem járult hozzá, és – Dan Tănasă blogger értelmezése szerint – a román védelmi tárca is
ezt mondja.
Az Agerpres hírügynökség az ONCE-tól kapott információkra hivatkozva korábban azt közölte: az úzvölgyi temetőben
149 ismert és nyolc ismeretlen román katona van eltemetve,
akik mellett 1155, idegen hadsereghez tartozó katona nyugszik. Utóbbiak közül 794 magyar, 108 német, négy orosz,
három szerb, két osztrák, két olasz és 242 azonosítatlan. Nyilvánosságra kerültek ugyanakkor a temető 1926-1927-es átalakításának a rajzai és feljegyzései is. Ezek szerint a temetőben
1197 katonát temettek el, és köztük 794 magyart, 242 ismeretlent, 121 németet, 22 oroszt, 11 románt, 3 szerbet, 2 olaszt
és 2 osztrákot. A temető kézzel rajzolt térképén a román társaság 1927-ben hat magyar, egy osztrák és egy német parcellát
tüntetett fel.
Az erdélyi magyarság április végén szembesült azzal, hogy
Dormánfalva önkormányzata önkényesen román parcellát alakított ki az első világháborús sírkertben, ahol félszáz betonkeresztet és egy emlékművet állított fel.
Úzvölgye közigazgatásilag a 33 kilométerre fekvő Csíkszentmártonhoz tartozik, de Hargita és Bákó megye kataszteri
hivatala 2001-ben megállapodott arról, hogy a település területe a 25 kilométerre fekvő Dormánfalvához tartozik. A Bákó
megyei kisváros polgármestere április közepén e megállapodás alapján a moldvai településre telekkönyveztette a temető
területét. A településről 2017-ben költözött el az utolsó lakos.
(MTI)

Stoltenberg: a NATO kész tagjai körébe fogadni
Észak-Macedóniát

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) ké- tézmények megbízhatóak, és együtt tudnak működni a NATOszen áll arra, hogy Észak-Macedóniát harmincadik tagországok intézményeivel.
Reményének adott hangot, hogy a NATO-elvárásoknak
tagállamaként köszöntse – közölte Jens Stoltenberg, a katonai tömb főtitkára hétfőn Szkopjéban. megfelelően az ország hamarosan a bruttó hazai termék egy

A NATO-főtitkár, valamint a NATO döntéshozó testülete,
az Észak-atlanti Tanács tagországainak nagykövetei Szkopjéban tárgyaltak az ország vezető politikusaival, és megállapították, a majdnem három évtizedig tartó macedón-görög
névvita lezárását követően már nincsen semmi akadálya
annak, hogy Észak-Macedónia NATO-taggá váljon.
Az észak-macedón kormány és a NATO februárban írta alá
a csatlakozási jegyzőkönyvet, amely lehetővé teszi, hogy
Észak-Macedónia a katonai szövetség 30. tagja legyen. Erre
várhatóan 2020-ban kerül sor. Eddig 14 NATO-tagállam ratifikálta a jegyzőkönyvet.
A térségbeli országok közül Szlovénia, Horvátország, Montenegró, Albánia, Bulgária és Románia is tagja már a NATOnak, egyedül Szerbia nem kíván csatlakozni egyetlen katonai
tömbhöz sem. Oroszország szerint a NATO balkáni térhódítása feszültségekhez és destabilizációhoz vezethet, míg az
Észak-atlanti Szerződés Szervezete szerint éppen az hozhat
tartós békét a korábban sokáig puskaporos hordónak tartott
térségben, ha minden országa a NATO tagjává válik.
Jens Stoltenberg szkopjei sajtótájékoztatóján hétfőn méltatta mindazokat a reformokat, amelyeket Észak-Macedónia
az utóbbi időben megvalósított, különös tekintettel a biztonság
és a védelem területén. Mint mondta, az észak-macedón in-

százalékáról két százalékra emeli a védelemre szánt költségvetési eszközöket. Szkopje tervei szerint erre várhatóan 2024ig sor kerül.
Észak-Macedónia már a névváltoztatása előtt is egyik legfontosabb stratégiai céljaként jelölte meg a NATO-csatlakozást, a névvita lezárását követően pedig karnyújtásnyira került
ettől a céltól.
A névvita 1991 óta folyt Macedónia és Görögország között,
azóta, hogy Macedónia függetlenné vált Jugoszláviától. Mivel
Görögország északi tartományát, ahol jelentős macedón kisebbség él, Makedóniának hívják, a görögök úgy vélték, a macedónok területi követelésekkel állhatnának elő. Ezt
megelőzendő tiltakoztak a hasonló névválasztás ellen, és
mindeddig akadályozták a nyugat-balkáni ország euroatlanti
integrációját. Az ország így a nemzetközi dokumentumokban
eddig a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság nevet viselte,
alkotmányában azonban nem szerepelt utalás Jugoszláviára.
Macedónia az új névvel, Észak-Macedóniával egyértelművé
tette, hogy nem tart igényt az észak-görögországi területre.
A szkopjei kormány február 12-én jelentette be, hogy a Görögországgal kötött megállapodás és az alkotmánymódosítás
nyomán ezentúl hivatalosan is Észak-Macedóniának hívják az
országot. (MTI)

Ország – világ
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Megkezdődtek a szóbeli vizsgák

Június 3-án a román nyelvi beszédkészséget felmérő
szóbelivel megkezdődött a 2018/19-es tanévet lezáró
érettségi vizsga. Országos szinten a tavalyinál 1211gyel kevesebben iratkoztak fel az idei vizsgára. A
135.655 diák közül 116.037-en végezték a középiskolát az emúlt héten, 19.618-an a korábbi években
fejezték be középfokú tanulmányaikat. A két napig
tartó román szóbelit az anyanyelvi beszédkészséget
felmérő próba követi, majd a számítógép-felhasználói
ismereteket mérik, valamint a tanult idegen nyelven
való kommunikáció szintjét. A diákok hozzáértését
minősítéssel értékelik. A vizsgákat, amelyeket tavaly
– teljesen törvénytelenül – tanév közben szerveztek
meg, ugyanis csak annak a diáknak lett volna joga
vizsgázni, aki átmenő jeggyel elvégezte a XII. osztályt, az idén visszaköltöztették az iskolai év lezárása
utáni időszakra.

Parlament elé kerül
a népszavazás eredménye

A május végi referendum eredményét gyakorlatba ültető törvénytervezetet készül a parlament elé terjeszteni a Szociáldemokrata Párt (PSD) – közölte Marcel
Ciolacu képviselőházi elnök. Az alsóház házbizottságának hétfői ülésén a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) képviselője, Silviu Dehelean a
Büntetőügyesek nélküli közéletet elnevezésű polgári
kezdeményezéssel kapcsolatos jogi bizottsági jelentés sürgetése érdekében szólalt fel. Erre reagálva
mondta azt Ciolacu, hogy a PSD hamarosan előterjeszti a népszavazás témájával kapcsolatos alkotmánymódosító tervezetet. A hétfői házbizottsági ülés
volt az első, amelyet a jogerősen börtönbüntetésre
ítélt Liviu Dragnea helyét átvevő Marcel Ciolacu vezetett. Az új képviselőházi elnök azt mondta, bízik a
frakcióvezetőkkel történő minél szorosabb együttműködésben. (Agerpres)

Keresik a rendőrgyilkost

Újrakezdték hétfőn annak a férfinak a keresését, aki
vasárnap a Temes megyei Őszény településen halálos lövést adott le egy rendőrre. A helyi rendőrök és
csendőrök segítségére érkeztek bukaresti és más
megyékben szolgáló kollégáik. Igazságügyi források
szerint az éjszakára abbahagyták a keresést, ám a
reggeli órákban újrakezdték. Az elkövető ellen országos letartóztatási parancsot adtak ki – keresésében
több száz személy vesz részt. Felfegyverzett és golyóálló mellényt viselő rendőrökről, csendőrökről van
szó. Halálos lövés érte vasárnap a rékási rendőrőrs
43 éves rendőrét, az elkövető egy nemzetközi körözés alatt álló férfi. A rendőr megpróbálta elkapni, az
üldözés idején érte a halálos lövés. Az elkövetőnek
sikerült elmenekülnie. (Mediafax)

Hatos lottó – kétszer

Elvitték a vasárnap esti 6/49-es lottó 2.898.134,80
lejes (több mint 610.000 eurós) főnyereményét, a
nyertes szelvényt a Galac megyei Tecuci egyik lottóirodájában játszották meg – közölte a Román Lottótársaság. A megjátszott szelvényen egyetlen
egyszerű variánst töltöttek ki, amit egy Szerencse
(Noroc) számsorral egészítettek ki, a szelvényért
összesen 8,50 lejt fizettek. A hatos lottó főnyereményét legutóbb május 12-én vitték el, akkor a nyeremény értéke elérte a 22.265.937,00 lejt. A szabályzat
értelmében a nyertesnek a húzást követően 90 napja
van, hogy jelentkezzen a nyereményért. (Mediafax)

Kekeckedők

(Folytatás az 1. oldalról)
indítványról beszélt, nem titkolva, hogy ő maga áhítozik
a miniszterelnöki székre. A kormánybuktatás, köztudott,
az elnök vesszőparipája is. Ő maga „időszerűnek” nevezte. Bizonyára ő is azt reméli, hogy legalább a mandátuma végére sikerül megbuktatnia a kormányt,
amelyre mandátuma teljes idejét és energiáját áldozta,
mindeddig sikertelenül.
Egy vasárnap esti tévévitában nem éppen magyarbarát történészek belátták ugyan, hogy a székelyek Csíksomlyón példamutatóan viselkedtek, csak azt tudták
felróni, hogy magyarul énekeltek. Ami rettenetesen
bosszantotta őket.
Mivel szűk az Aktuális rovat kerete, egyetlen „politikai elemzőt” említünk meg, egyikét azoknak, akik
amúgy mindent tudnak, sőt jobban tudnak, mindenhez
értenek. Nos, ennek az „úriembernek” az fájt, hogy
„egy ortodox ország három napra katolikussá vált”,
mert a pápa – aki, ha az államfő meghívásának tett eleget, nem apostoli küldetést teljesített, hanem hivatalos
látogatást tett Romániában – végigimádkozta az országot, a szolgalelkű sajtósok pedig, „karmelita nőverékhez hasonlóan”, átszellemülten tudósítottak minden
lépéséről, minden helyszínről, minden miséről. Mintha
egy katolikus országban lettek volna, háborgott. Ezenkívül ironizálta „a fő meteorológust”, mert – mint
mondta – a fennvaló ugyan megállította az esőt azokon
a színhelyeken, ahol a pápa éppen misézett, de bezzeg
az ország többi részén tomboltak a természet erői.
A kommentek sora itt nem ér véget. Sőt, várhatóan a
következő napokban fognak csúcsosodni.
Kekeckedők, kerékkötők mindig akadnak.
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700 év Erdélyben

(Folytatás az 1. oldalról)
a meghívott politikusok, közméltóságok, elszármazott lelkészek mellett, jelen voltak a Marosszéki és
Régenszéki Vitézi Rend tagjai, a
marossárpataki és mezőpaniti hagyományőrző huszárok.
Az igehirdető Porkoláb Levente
helyi lelkipásztor prédikációjában
párhuzamot vont a faluünnepség és
a Biblia tanítása között. „Hogy mi
most itt vagyunk, azt jelenti, hogy
valami megragadta a figyelmünket
ezzel a kis településsel kapcsolatosan. Úgy, ahogy a tanítványok figyelmét is megragadták Jézus
tanításai, ezért követték és szolgálták őt” – mutatott rá a lelkész, aki
hangsúlyozta az egymásra figyelés
fontosságát, a hit és az ima szerepét
életünkben, majd néhány intelmet,
tanácsot intézett a jelenlévőkhöz.
Büszkék lehetünk arra, hogy vagyunk, hogy létezünk, járjunk nyitott szemmel és nyitott szívvel,
maradjunk hűségesek Istenhez. Maradjunk hűek szülőföldünkhöz,
gyökereinkhez, maradjunk meg
nemzetünk kötelékében, ne hagyjuk
el szeretteinket, gyönyörű erdélyi
tájainkat – fejtette ki Porkoláb Levente.
Hétszáz év dióhéjban
Berekméri D. István nyugalmazott történelemtanár előadásából
megtudhattuk, hogy Károly Róbert
király 1319-ben adományozta Sarumberget Simonnak, aki a Kacsics
nemzetségből származott. 1453-ban
mezővárosként említik, 1411-től
vásárjoggal rendelkezett. 1462-től
ismeretes a jobbágytelepülés „önkormányzata”, amely a hagyományos székely falvaknál kevesebb
önállósággal rendelkezett, mert a
település hűbérura beleszólt a falu
életének irányításába. A pedagógus
elmondta, hogy a nehézségekkel
tele utat még nehezebbé tette az antagonisztikus társadalmú hűbéri
rend, a szerény polgári erényekkel

és jogokkal bíró kapitalizmus és a
rövidebb, de annál népelnyomóbb
diktatórikus rendszer, amely megfosztott emberi és szabadságjogainktól. Mindezt csakis Istenbe
vetett, töretlen hittel, folyamatos,
lendületes és kitartó munkával lehetett túlélni, amihez hozzájárult a jó
patrónus Telekiek támogató és védő
pajzsa – hangzott el a tartalmas,
tömör előadásban.
Perczel László, Magyarország
csíkszeredai főkonzulátusának konzulja elmondta, hogy az ember elsősorban arra lehet büszke, amit
maga teremt meg, amit saját kézzel

épít anyagi, szellemi
és lelki értelemben. A
sáromberkiek ezért
méltán lehetnek büszkék az elmúlt 700
évre, elődeik munkájára és helytállására.
„A mai ünnep egy
élni akaró közösség
érdemeit bizonyítja.
Kívánom, hogy még
számtalan eljövendő
nemzedék vallja magáénak ezt a helyet,
építse tovább a közösséget, érezze magának Sáromberkét”
– fogalmazott a konzul.
Dr. Vass Levente
parlamenti képviselő
köszöntőbeszédében
arra kérte a jelenlévőket, hogy a jövőben is
szolgálják hűséggel az
egyházat, legyenek
hasznos tagjai a faluközösségnek, az erdélyi magyarságnak. A
képviselő megígérte,
hogy a közeljövőben
a fél világot bejárt sáromberki grófról, az
Afrika-kutató Teleki
Sámuelről fogják elnevezni Marosvásárhely egyik tanintézményét.
Kovács Levente, a Maros megyei
RMDSZ ügyvezető elnöke először
Péter Ferenc Maros megyei tanácselnök jókívánságait tolmácsolta, elismerő szavakkal szólt a Teleki
családról, majd a templom és az iskola nélkülözhetetlen szerepéről,
fontosságáról beszélt.
Jánosi Ferenc, Nagyernye község polgármestere felszólalásában
hangsúlyozta annak fontosságát,
hogy a helyi közösség továbbra is
harmóniában és egységben élő,
imádkozó nép maradjon. „Ne feledjük, hogy amilyen felelősséggel

éljük meg a jelent, olyan jövőre számíthatunk!” – foglalta össze beszédének üzenetét a községvezető.
Ünnepi műsor
Ezt követően, tolmács segítségével, a holland Wekerom település
küldöttségének vezetője köszöntötte a sáromberkieket. Elmondta,
hogy valamikor bibliákat csempésztek át a határon, de végre eljött
az idő, amikor nyugodt szívvel jöhetnek látogatóba. „Vannak dolgok,
amelyekben hasonlítunk egymáshoz: ilyen a hit és a feltétel nélküli,
őszinte szeretet” – mutatott rá a holland csoport vezetője. Az ünnepség
alkalmából a wekeromi vendégek
egy padot helyeztek el a templom
előtti téren, amelyre emlékplakettet
rögzítettek.
A továbbiakban öt Sáromberkéről elszármazott lelkipásztor adta
áldását a gyülekezetre, majd a közelmúltban elhunyt id. Kristóf István családtagjai vehettek át post
mortem elismerést az egykori kántor hat évtizedes szolgálatának elismeréseképpen. Egyházi, Istent
dicsőítő énekeket adott elő a Sálom
ifjúsági keresztény zenekar, az Esti
ima című népdalt énekelte Ferenczi
Attila, verset olvasott fel Berekméri
Márta és Haba Tamara. A templomi
ünnepség a Himnusz eléneklésével
fejeződött be.
Felcsendült a felújított orgona,
emléktáblát avattak
Porkoláb Levente lelkipásztor,
főszervező csodálatos megvalósításnak nevezte a templomi orgona
felújítását, megjavítását, amit Biró
Zsolt parlamenti képviselő közbenjárására, pályázati pénzből sikerült megvalósítani egy kiváló
szakember, Dénes Endre segítségével.
Veress Róbert, a Görgényi Református Egyházmegye esperese ünnepi beszédében elmondta, hogy a
település történetében fontos helyet
foglal el a református templom, és
benne az 1857-ben épített orgona. A
sípjait az emberekhez hasonlította,
akik termetre, kinézésre nem egy-

formák. „Ez az egyediség viszont
nem akadályoz bennünket abban,
hogy egymás mellett legyünk. Minden sípnak megvan a maga helye,
mint ahogy az embereknek is megvan a helyük a családban, a gyülekezetben, a társadalomban. Isten
egymás mellé állít bennünket, feladatokat bíz ránk, amiket el kell végeznünk. Életünkben azonban
nagyon fontos szerepet játszik a
harmónia, mint ahogy összhang
nélkül a sípok sem lennének megfelelőek” – emlékeztette a jelenlévőket az esperes, akinek szavait
Nemes Ildikó tanárnő gyönyörű orgonajátéka követte.
A templomból kivonulva, a falu
fennállásásának 700. évfordulója
alkalmából emléktáblát avattak,
amelyet Perczel László konzul leplezett le. Díszőrséget álltak a vitézi
rend és a huszárcsapatok tagjai,
elöljárók koszorúztak, majd a székely himnusz eléneklése következett.
Képkiállítások, gazdag szabadtéri
műsor
A szeretetvendégséget követően
Magyarosi Zsuzsánna (Marosvásárhely) és Weisz Márton (Gernyeszeg) képkiállításának a templom
melletti Ifjúsági Ház adott helyet. A
rendkívül tehetséges, mozgássérült
lány munkáit, művészi pályáját
Csata Éva, a HIFA Románia igazgatója méltatta, Weisz Márton alkotásairól Berekméri D. István
beszélt.
Délután szabadtéri színpadon
szórakoztatta a közönséget, Porkoláb Ildikó tanítónő irányításával, a
helyi iskolások csoportja, a nagyernyei férfikórus, Sándor Botond, ifj.
Kádár Ferenc, Berekméri Réka, Ferenczi Attila énekesek, valamint a
Regélők énekegyüttes (Magyarország). A műsorvezetők Vajda
Annamária és Borbély Lajos pedagógusok voltak. Sikeres volt a helyi
termékek bemutatója is, valamint a
kiskorúak számára szervezett programok.

felé irányulhatott. A bekapcsolódó
intézmények számára lehetőség
nyílt arra, hogy ismertté tegyék az
ott folyó tevékenységeket.
A Gyermekváros rendezvény keretében kisebb zenei előadások is
elhangzottak, melyek főszereplői a
szászrégeni Zeneiskola tanulói voltak. Versenyeket is szerveztek valamennyi
korosztálynak:
óvodásoknak, elemi és általános iskolásoknak. Aszfaltra rajzolhattak,
verset szavalhattak, akadályversenyen, görkorcsolya-, kerékpár- és

rollerversenyen is részt vettek. A
programba bábszínházat és hűségtombolát is beiktattak.
A Szászrégeni 3-as Számú Inkluzív Oktatási Központból a hátrányos helyzetű gyermekeknek is
versenyt szerveztek.
Jelentős mozzanat volt, amikor a
kicsik lehetőséget kaptak a város
fejlődését segítő ötleteik megmérettetésére, a verseny Egy gyermek
legötletesebb kérése Szászrégen
Polgármesteri Hivatalához címmel
zajlott. Idén egy új kincskereső versenyt is bevezettek Treasure Hunt
címmel.
A rendezvény 10 órakor kezdődött. A megnyitón részt vettek a
szervezők, a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal, az Advent Kindergarten Egyesület, az Emanuel
napközi, az Exploratori pentru viitor egyesület képviselői. A polgármesteri hivatal részéről beszédet
mondott dr. Florin Bengean, aki az
ünnep mondanivalóját és jelentőségét emelte ki, majd továbbította
Maria Precup, Szászrégen polgármesterének üzenetét.
A gyermekváros tulajdonképpeni
rendezvényei 10.30 órakor kezdődtek, s délután 5 órakor értek véget.
A gyermeknap rendkívül mozgalmasra, vidámra, örömteljesre és
boldogra sikeredett, amit minden
részt vevő szászrégeni gyermek átélhetett június 2-án. Minden bizonnyal emlékezetes nap marad,
hiszen a gyermekek új dolgokat ismertek meg, és olyan élményeket
élhettek át, amilyenekre máskor
nem adódik lehetőség.
FlorinBengean

Nemzetközi gyermeknap Szászrégenben – nagyszabású rendezvény

Szászrégen municípium és az
Advent Kindergarten Románia Egyesület régeni fiókegységének
együttműködése
eredményeként Szászrégenben, a Petru Maior téren, a
központi parkban június 2-án
ötödik alkalommal tartották
meg a Gyermekváros elnevezésű rendezvényt. A nagyszabású esemény keretében
ünnepelték meg a városban a
nemzetközi gyermeknapot,
amely az öröm, a szeretet és
a meghatottság jegyében zajlott.

Az esemény célkitűzése volt,
hogy a 3–14 év közötti gyerekekkel
megismertessék és otthonossá tegyék számukra a város intézményeit, hogy azok a középületek,
amelyek mellett nap mint nap elhaladnak, ismertté váljanak számukra.
Ezért egy napra a gyermekeknek lehetőségük nyílt egy miniatűr városban sétálni, így többet megtudhattak
a polgármesteri hivatalról, a rendőrségről, a kórházról, a könyvtárról, a
múzeumról, a tűzoltóságról, a postáról, a színházról és így tovább.
Az eseményen sok gyermek vett
részt, számuk elérte a 2500-at. A
programnak több szórakoztató és
nevelő része is volt, a gyermekek
részt vehettek kézműves-tevékenységen, arcfestésen, zsonglőrözésen,
továbbá fel kellett ismerniük a
román irodalom részét képező reprezentatív szövegeket, meg kellett
határozniuk a csendőrség szerepét,
repülőmodelleket kellett összeállítaniuk, papírrepülőt kellett készíteniük. Érdekes volt a saját

költségvetés készítése, a hangszerfelismerés. Jelen volt egy tűzoltócsoport a bevetéshez szükséges
felszereléssel együtt. A gyermekeknek hírt kellett szerkeszteniük, és
ezt a kamera előtt be is kellett olvasniuk, továbbá versenyszerűen
interjúszimulációt kellett végezniük, ismerniük kellett a profi fényképezés technikáját. A résztvevőknek gipsz- és polisztirol figurákat
kellett lefesteniük, és még sok más
nevelő tevékenység közül válo- gathattak.

Június 2-án egy miniatűr városkában sétálhattak, s útlevél birtokában végigjárhatták mind a 37
állomást, a polgármesteri hivatalt, a
rendőrséget, a tűzoltóságot, a kórházat, a könyvtárat, a múzeumot, a
bankot stb.
Mindez a gyermekek tájékoztatását szolgálta, általa bekapcsolódhattak a város életébe, új dolgokat
ismerhettek meg arról a városról,
amelyben élnek. Megtudhatták, mi
zajlik az intézmények kapui mögött,
s érdeklődésük egy-egy mesterség
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Búcsú az iskolától

„Most eredj, és élj, mert a világ a tied!”

Egyházi és világi útravaló birtokában búcsúztak el fiatalságuk sokszor nehéz, de mégis
legszebb éveitől június utolsó
napján a marosvásárhelyi Református Kollégium és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum
diákjai. A 266 ballagó számára
az ünnep a Kistemplomban
tartott ökumenikus istentisztelettel kezdődött, majd fegyelmezetten vonultak az
iskoláig, ahol az utolsó osztályfőnöki órát követően a virágba öltözött alma mater
udvarán rokonok, ismerősök
gyűrűjében tartották meg a
búcsúünnepséget.

Bodolai Gyöngyi

– Bennetek a képesség, bízni lehet
és bízni kell – szólt a ballagókhoz
Lakatos Péter református lelkész,
majd a szószékre lépő Márton Előd
református, Jakabos Barnabás katolikus iskolalelkészek, Papp Noémi
evangélikus és Nagy László unitárius lelkész látta el minden elképzelhető jó tanáccsal, és áldotta meg a
ballagókat. A templomi ünnepségen
az iskola Enyedi Csaba Márton vezette kórusa énekelt.
– Különleges és egyedi nap számotokra ez a mai, tele érzésekkel,
emlékekkel és az együtt töltött évek
feledhetetlen élményeivel – köszöntötte az iskola udvarára bevonuló ballagókat Forgó Erika műsorvezető
tanárnő, aki felsorolta a kilenc osztályt,
amelyek közül négyben kilencesen
felül volt az osztályátlag, és a legkisebb osztálymédia is elérte a 8,62-t.

„Az élet túl becses ahhoz, semhogy
tartalmatlanul, cél nélkül, üresen, szeretet és végső soron remény nélkül éljünk”– idézte a cseh írót és volt
államfőt, Václav Havelt Mátéfi István,
a Bolyai líceum igazgatója, aki a kitartást, a pontos és rendszeres munkát és
a szülőföld iránti hűséget hangsúlyozta.
„Bízzatok abban, hogy semmilyen tehetség soha nem vész el” – de ahhoz az
álmok helyett célokra van szükség –
biztatta a végzősöket Benedek Zsolt, a
Református Kollégium vezetője. „Ne
féljetek áldozatot hozni a célokért” –
mondta többek között Péter Ferenc, a
megyei tanács elnöke, és az új kihívásokkal való szembenézésről beszélt
Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes.
Végül ft. Jakab István, a Maros-mezőségi Egyházmegye esperese azt kívánta
a végzősöknek, hogy mindig legyen
számukra, aki a biztos utat mutatja a
célok eléréséhez.
A Bolyai Farkas Elméleti Líceum
végzős diákjai nevében Koncz Karola
mondott köszönetet tanáraiknak, majd
Einstein gondolatával biztatta diáktársait. „Az élet olyan, mint a kerékpározás. Ha meg akarod tartani az
egyensúlyt, mozgásban kell maradnod.” Szebb világot magasabb rendű
tudással, magasabb erkölcsi elvekkel
lehet elérni, de munka mellett fontos a
szórakozás is – köszönt el tanáraitól és
diáktársaitól a Református Kollégium
XII.-es diákja, Makkai Orsolya Edina
Adrienn. A XI. osztályosok elköszönő,
biztató szavait Barabási Csenge és
Székely Melinda mondta el.
Díjeső
A ballagási ünnepség leghosszabb
részét a kiemelkedő eredményeket

elért diákok munkájának az elismerése jelentette. A Hajdú
Zoltán aligazgató vezette díjazási ünnepségen a négy év alatt
9,99-es átlagot és XII.-ben 10es átlagot elért Kis Csenge kapta
a Bolyai líceum évfolyamelsőjének járó érmet és a prof. dr.
Benedek Theodora egyetemi
tanár és városi tanácsos által felajánlott pénzjutalmat. A Református Kollégium Egyesülete is
jutalmazta a kollégium évfolyamelső diákját, Madaras Szilviát,
aki a négy év alatt 9,96-os átlagot, XII.-ben pedig szintén 10es átlagot ért el. Mindkettőjüket
könyvjutalomban részesítette az
Öregdiákok Baráti Köre. Ezt
követően minden osztály első
három helyezettjét jutalmazták,
a 9-es átlagot meghaladó diákoknak
(osztályonként 23-10 között) az osztályfőnöki órán adták át a dicsérő oklevelet.
Korábban kedves vendéget köszöntött a műsorvezető a Washington DC-ből érkező Andrea Laurer
Rice, az Amerikai Magyar Koalíció
elnöke és a New York-i Szekeres
Zsolt, a koalíció kincstárnoka személyében, akik ismertették a magyar–amerikai kapcsolatok építése
céljából 1991-ben alapított szervezetet, és értékes jutalmat adtak át a
nemzetközi mezőnyben is kiváló
eredményt elért Ferencz Dániel, valamint a közösségi munkában élen
járó Horváth-Kovács Mátyás diákoknak.
Ifj. Kozma Béla a Bolyai Nyolcvanasok Alapítvány – az iskola egykori magyartanárának, igazgató-
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jának, dr. Kozma Bélának az emlékére létrehozott – díját adta át a magyar nyelv és irodalomból kitűnt
Fancsali Kingának. Kiosztották a
Györffy család díjait, amit a
Washingtonban élő házaspár az egykori bolyais diák fiuk emlékére alapított. Haláluk után másik fiuk,
Györffy Zoltán Márk adományoz
szülei emlékére a tanulásban, vetélkedőkön és a kulturális tevékenységekben jó eredményt felmutató
végzősöknek. A díjat az idén György
Attila Tamás, Péntek Balázs Zsolt
(BFEL) és Bakó Gabriella (RK)
kapta. Az Albert Attila volt bolyais
diák által alapított Bioeel jutalmat a
matematika, informatika és fizika területén elért eredményeiért PopaMüller Victor Dávid, a természettudományokban (biológia, kémia és
fizika) jeleskedő Kis Csenge és a társadalomtudományok, történelem és
földrajz területén kiválóan teljesítő
Forró Bathó Ákos kapta.
A Csiha Kálmán Templom és Iskola Alapítvány az idén is jutalmazta
a Református Kollégium azon
három végzősét, Madaras Szilviát,
Ercse Andrea Izabellát és Simonfi
Renáta Dalmát, akik a legjobb tanulmányi eredményt érték el. A Dr.
Pethő Attila-díjat, amelyet családja
alapított az egykori református kol-

oklevelet két kosárlabdázó végzős,
László Adrienn és Popa-Müller Victor Dávid kapta.
A Bolyai Collegium Alapítvány
„Az évfolyam sportolója” feliratú
serleget és a vele járó pénzjutalmat
Gál Noémit kosarazónak, valamint
az úszásban kimagaslóan teljesítő
Szász Róbert-Máténak ítélte. A Marosvásárhelyi Református Kollégium
Egyesületének serlegét és pénzjutalmát Schlier Zsuzsa érdemelte ki, a
román nemzeti válogatott tagjaként
párbajtőrvívásból országos, európai
és világbajnokságon elért kimagasló
eredményeiért.
Nem maradtak elismerés nélkül a
Kájoni János furulyaegyüttes, a zenekör, a Református Kollégium
diák-zenészegyüttesének, a Refikaravánnak, a Soli Gratia kórusnak és
a néptáncegyüttesnek a tagjai sem.
A Bolyai diákszövetségének tevékeny végzős tagjai is elismerő oklevelet kaptak, akárcsak a Református
Kollégium diákpresbitérumának a
tagjai. Díjazták a kollégium színjátszóit, a Tentamen és az Agapé diáklapok, a Diákvilág weboldal és az
iskolarádió szerkesztőit, illetve technikusait.
Az Öregdiákok Baráti Körének a
szervezésben nyújtott segítségért a
kör különdíját kapta Császár Mó-

légista emlékére, Debreczeni Boglárka vehette át, aki kiváló
tanulmányi eredményei mellett
számtalan vetélkedőn erősbítette a
kollégium hírnevét. Az iskola volt
diákjának kezdeményezésére alapított Dr. Csőgör István-díjat Simonfi
Renáta Dalma tanulmányi eredményei mellett a közösség szolgálatáért
érdemelte ki. A Koncz József-díjjal,
amely a kollégium neves tanárának,
Koncz Józsefnek az emlékét őrzi, a
Református Kollégium tanári kara
101 év után Szilágyi Kamilla Gyopárt jutalmazta.
Az iskolát támogató cégek, alapítványok jóvoltából díjazták a legjobb
sportolókat. A Primer Elctro cég jutalmát tíz kiváló sportoló diák vehette át. A Sirius Kosárlabdaklub
támogatásával az Élen a sportban –
Élen a tanulásban serleget és dicsérő

nika. Végül pedig a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum
igazgatósága
különdíjban részesítette Péntek Balázs
Zsoltot az idei kicsengetési kártya
szerkesztéséért és Berszán Róbertet az
iskola zászlajának a megtervezéséért.
A díjazás után a végzős diákok a
hagyományőrző körmenet során
megkerülték a két Bolyai szobrát az
iskola előtti parkban, majd visszatérve az udvarra, az évfolyam szalagját feltéve a Bolyai zászlajára, az
iskola kulcsával együtt átadták azt
két XI.-es tanulónak, és a Református Kollégium zászlaját is átvették
nyomukba lépő társaik.
Márton Előd iskolalelkész áldását
adta a ballagó diákokra, majd Hamvas Bélának a címben idézett szavaival bocsátották útra a 2018/19-es
évfolyamot az emlékezetes ünnepség végén.

Fotó: Bodolai Gyöngyi
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Élhetőbbé tenni a községet

Szerkeszti:KaáliNagyBotond

A több száz éves múltra visszatekintő Gernyeszeg községben nem állt meg az idő, mint –
sajnos – oly sok más erdélyi településen. A kivándorlási tendencia kevésbé számottevő, a
kulturális élet – vidéki szemszögből – jelentős, a községvezetés pedig igyekszik felzárkóztatni a települést, élhetőbbé tenni annak falvait. Gernyeszegi látogatásunkkor Kolcsár Gyula
polgármesterrel (fotó) beszélgettünk és jártuk körbe a községközpontot.

Aszfaltozás, csatornahálózatbővítés és több mint egymillió
eurós felújítások
– Községszinten milyen változások, befektetések történtek Gernyeszegen az elmúlt időszakban,
és milyen, a közeljövőben megvalósítandó tervei vannak a községvezetésnek?
– Húzós év elé nézünk, és nagyon meghátráltatott az esős idő –
az országos helyi fejlesztési kormányprogram (PNDL) révén
nyertünk támogatást a gernyeszegi
és körtvélyfáji utcák aszfaltozására. De ketyeg az óra, mert a
szerződést ugyan aláírtuk, a kivitelező be szeretné fejezni a munkálatokat – 8,6-9 kilométernyi
aszfaltról van szó, és ez körülbelül
kétheti munka –, mégis meg kellett kérnem őket, hogy várjanak,
mert a csatornahálózatunkat ugyan
pár éve lefektettük, de nem volt
mindig működőképes: kb. 90-95
százalékban van kész. Emiatt úgy
kell az új aszfaltot lefektetnünk,
hogy utólag ne kelljen azt felvágnunk. Elkezdtük a csatornahálózat
kijavítását, ez jó ütemben halad,
jelen pillanatban Gernyeszegen
dolgoznak, jövő héten Körtvélyfája következik, de nagy fejtörést
jelent, hogy be kell fejeznünk az
elmaradt rácsatlakozásokat is. Ez
azért okoz gondot, mert annak idején csak a főgerincről szólt a pályázat, és most ki kell építenünk a
bekötéseket is – ezeket már saját
költségvetésből, mert annyira szorít az idő, hogy pályázásról szó
sem lehet.
– Van erre kerete a községnek?
– Van, nincs, ki kell teremtsük.
A rendszer kiépítését már belefoglaltuk a költségvetésbe, ezenfelül
pedig a vízhálózat kiépítése is
ránk hárul: annak idején kérleltem
a lakókat a fővezetékre való rácsatlakozásra, egy része megtette,
más része nem, de úgy kell gondolkodnunk, hogy akik akkor ezt
nem tették meg, azoknak most lehetőségük legyen rá, és mindez ne
befolyásolja az aszfalt minőségét.
A bekötésekkel párhuzamosan a
vízhálózatot is ki kell bővítenünk.
– Milyen arányban van azoknak
a száma, kik még nem csatlakoztak?
– Hozzávetőleg 35 százalékról
beszélhatünk. A hálózat a miénk,
ezért kell nekünk kibővítenünk, de
az Aquaserv működteti.
Ami a további pályázatokat, terveket illeti, Erdőcsinádon nekifogunk a víz- és csatornahálózatnak,

Fotó: Kaáli Nagy Botond

oda egy uniós pályázatot nyertünk
meg másfél millió euró értékben.
Körtvélyfáján és Magyarpéterlakán a kultúrotthonokat újítjuk fel.
Az előbbinek a homlokzatát javítjuk meg, és központi fűtést szerelünk be, a péterlakira jó 400.000
eurós befektetés vár, ott teljes felújításra van szükség. Mindezek
mellett két műfüves pályánk készül. Ugyanakkor felújítjuk a gernyeszegi és körtvélyfáji orvosi
rendelőket, remélem, hogy ezeknek már az idén neki tudunk fogni.
Mindezeket uniós támogatásból
végezzük, de sajnos a nagyon
megnehezített bürokrácia miatt
minden lassan megy, az előtanulmányoktól a közbeszerzési projektekig mindent le kell küldjünk
Gyulafehérvárra láttamozni. Ez
nagyon megnehezíti mindannyiunk dolgát: ők is ugyanazon létszámmal
három-négyszeres
munkát kell elvégezzenek, miközben a minisztériumi elvárások nagyon nagyok. Ott vannak az
összegek, a szerződéseket aláírtuk,
és mégis nagyon nehézkesen mennek a dolgok. Ugyanakkor nehéz
olyan komoly cégeket találni,
amelyek elvégzik a megpályázott
munkálatokat. Több kollégánk is
panaszkodott, hogy hiába nyerte
meg a pályázatot, nem vállalta el
senki a kivitelezést, vagy elvállalta, elkezdte, majd visszamondta. És akkor az egészet újra
kellett kezdeni, licitálni, s a többi,
ami ismét évekbe kerül. Nekünk
ilyen szempontból még eddig szerencsénk volt: örvendek, hogy sikerült felújítanunk az óvodát, és a
többi kivitelezésünkre – például a
csinádi vízvezeték-bővítésre – is
több cég jelentkezett. Szintén

örömre ad okot, hogy a kultúrotthonokon végzendő munkálatokra
is került egy marosvásárhelyi kivitelező, az aszfaltozásra kiírt pályázatot pedig egy nagyszebeni
cég nyerte meg. A legutóbbi beszélgetésünkkor szinte kacagva
mondta a cég képviselője, hogy
kilencven vietnámi vendégmunkással érkezik Gernyeszegre. Úgy
látszik, hogy ugyanaz a trend már
nálunk is: a mi munkásaink nyugatra mennek, és hoznunk kell helyettük másokat – olyanokat, akik
kevesebb pénzért dolgoznak.
Hosszú távon gazdaságilag
nagy fejlődés a községben nincs,
de ha realistán nézzük a dolgokat,
ez nem újdonság. Feleúton vagyunk a két város, Marosvásárhely és Szászrégen között,
amelynek előnyei is vannak, de
gazdasági szempontból hátrány.
Mindaddig, ameddig a körgyűrűk
el nem készülnek, ameddig Petele
és Marosszentgyörgy úgymond
nem telik fel, addig hozzánk nem
érnek el a különböző cégek, befektetők. De ez a természetes menete a dolgoknak, mert a
befektetőnek a képzett munkaerőre is gondolnia kell, a szakmunkásokat pedig leginkább a városok
adják, vagy az olyan települések,
amelyekben a miénknél több
ember él. A község gazdaságának
hajtóereje, a disznóhizlalda megszűnt, és vannak ugyan kisebb
cégek, termelők, de a céges jelenlét nem számottevő.
– Az elvándorlás mennyire jellemző a községre?
– Gernyeszegen érződik az a
hullám, hogy a fiatalok elhagyják
a települést, Körtvélyfájára ez
annyira nem jellemző. Az ottaniak
inkább vendégmunkásnak szerződnek Németországba, de hazajárnak. Gernyeszegről sokan
elmentek egyetemre, például Kolozsvárra, majd ott maradtak. Elöregedő vagy nagyon elöregedett
községről azonban nem beszélhetünk, persze vannak falvaink, például
Nagyszederjes
vagy
Kisszederjes, amelyek lassan már
„turistafaluvá” válnak, ahova csak
hétvégén látogatnak haza az elszármazottak vagy azok gyerekei.
Ugyanakkor nagyon dinamikusan
fejlődik Erdőcsinád, ott a fiatalok
nem hagyják el a falut, sőt, ha
akad egy-két eladó ház, az nagyon
hamar elkel, nagyszerű közösségnek tartom őket, demográfiai
szempontból is.

A felújítás alatt lévő gernyeszegi óvoda

Értékelik a kultúrát a több mint
hétszáz éves településen
– Kulturális téren bővült a helyi
ajánlat, itt szervezik az Awake fesztivált, ilyen szempontból vannak változások, látja a község ennek
bármilyen előnyét?
– Községvezetőként úgy érzem,
hogy az Awake emeli a helység nívóját, nagyon örvendünk, hogy egy
rangos felmérés szerint beválogatták
Európa tíz legjobb boutique-fesztiválja közé, a múltkor a The Guardian cikkét olvastam erről. Első
perctől pártfogoltuk a fesztivált, és
annak is örvendtünk, hogy a Maros
Megyei Tanács is felkarolta ezt a
rendezvényt, mert ugyan az ember
nem tekinti a többi megyét riválisnak, de azért jó, ha nekünk is van
egy neves fesztiválunk, mezőgazdasági kiállításunk, nívós falunapunk,
mert nem vagyunk mi másodrendű
tagjai ennek az országnak vagy Erdélynek, és nem vagyunk lustábbak
sem, mint a szomszédos megyeiek,
csak jobban kell népszerűsítenünk
magunkat. Ilyen szempontból úgy
érzem, hogy nagyon sokat emelt a
község színvonalán és hírnevén a
fesztivál, helyi szinten ugyanakkor
az idősebb lakosságnak nem sokat
mond. Emellett van nekünk is több
kulturális eseményünk, megmozdulásunk, nagyon büszkék vagyunk
arra, hogy az erdőcsinádi egyházközség szervezésében és az önkormányzat támogatásával már a
huszonhatodik
Gyöngykoszorú
táncfesztiválra is sor került. Örvendünk, hogy átléptük a bűvös negyed
évszázadot, ilyen nagy múltra viszszatekintő néptáncfesztivál kevés
van Erdélyben. Annak is örvendünk,
hogy ezelőtt hét évvel elkezdtük a
marosjárai szilvaízfőző fesztivált,
aminek ez év szeptemberében már a
hetedik kiadását szervezzük. Még
egyszer köszönöm a megyei tanácsnak, hogy elismerte a hagyományőrzés fontosságát, az égisze alá vette,
és anyagilag is támogatja ennek a
fesztiválnak a megszervezését,
amely a tavalytól már kétnaposra
bővült. Nagyon szép rendezvény, jó
hangulatú, és nagy iránta az érdeklődés, hiszen egyre ritkábban látni,
hogy régi módszerek szerint miként
készítik a szilvaízt.
További ünneplésre ad okot, hogy
hétszáz éve említették először a
falut, ez alkalomból július 20–21-e
körül négynapos rendezvénysorozatot szervezünk gróf Teleki Kálmán-

nal közösen. Ő felajánlotta, hogy az
esemény kulturális részét – ami többek között történelmi tematikájú fórumot, képtárt, festménykiállítást, az
időseink emlékezéseit, beszámolóit
takarja – megszervezi. A június eleji
(a hét végén megtartott – a szerk.)
körtvélyfáji falunapot pedig az idéntől összekötjük a gyereknappal,
hogy haszna is legyen, ne váljon
csak egy bármilyen hétvégi fesztivállá. Ezt ezentúl is ily módon fogjuk megszervezni.
– A kastélyt visszakapták az örökösök, van-e esély a felújítására?
– A kastélyt 2011-ben kapta viszsza a tulajdonos, gróf Teleki Kálmán, ő azóta is folyamatosan
próbálja népszerűsíteni, felújítani,
de mivel az UNESCO felügyelete
alatt lévő műemlék épületről van
szó, ez nagyon nehéz folyamat, hiszen csak eredeti anyagokból, eredeti építése, kialakítása szerint lehet
ezt a munkát elvégezni. Csak az előtanulmány 60-70.000 euróba kerül,
amit egy fizikai személynek azonnal
kifizetni nem gyerekjáték. Rendezvényeket, kastélybált, kastélynapokat szervez, és az Awake
segítségével is népszerűsíti a kastélyt.
– A kastély idegenforgalmi értéke
nagyobb lett, miután visszakerült
jogos tulajdonosaihoz?
– Persze. Sokkal nagyobb. Azelőtt
tébécés gyerekek otthona volt, a megyei tanács – és ha jól tudom –, a
megyei kórház alárendeltségébe tartozott, utána hátrányos helyzetű családokból kikerült gyerekeket
gondoztak itt 2011-ig. Most is létezik ez az intézmény, csak átköltöztették Meggyesfalvára.

Az elmúlt hetekben több települést is elmosott az ár, amely a községet is érintette. Amint arról
ezúttal is megbizonyosodhattunk, a
hiba általában köztes: mint megtudtuk, valamikor, úgy harminc évvel
ezelőtt az árkokat kezelték, takarították, majd száraz évek következtek, ezért később elhanyagolták
őket. Emiatt, amikor árvizes év
van, a természet kiosztja a kártyát.
– Tizenegy évnyi polgármesterségem alatt még volt rá eset, hogy helyenként a sok csapadék rövid időn
belül árvizet okozott, de ennyire
húzósan, hogy lassan három hete
ezzel kínlódunk, még nem – árulta
el Kolcsár Gyula. – Ez megviselte
a lakosságot és a személyzetet, éjjel
is ástuk az árkokat, szerencsére volt
mivel, mert jól felszerelt gépparkunk van. Mindez ezelőtt két héttel

kezdődött, szerdán kilépett a medréből a péterlaki patak, Körtvélyfáján elárasztotta az utat és pár házat
is. Körtvélyfája fekvésileg is eléggé
sújtott, mert a belső falvainkból is
mind ide folyik le a víz, ami ilyenkor problémát okoz, ráadásul a falu
felső felét a Peteléből lezúduló víz
sújtja. Ezelőtt három évvel emiatt a
régi aszfaltot átvágtuk és elhelyeztünk egy áteresztőt, ami a Maros
felé vezeti a vizet, most pedig egy
újat tettünk le Petele mellett, hogy
a régi állami gazdaságtól lezúduló
vizet eltereljük a falu elől. Az
árvíz házakat is érintett, de kilakoltatni nem kellett, inkább udvarokat, pincéket mosott el az ár.
Községszinten nyolc-tíz házról
van szó, ami aránylag szerencsés,
hiszen voltak országszerte súlyosabb helyzetek is.

Árvíz Körtvélyfáján
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Férfikézilabda BL: Negyedik döntőjét
is elveszítette a Veszprém

A Veszprém 27-24-re kikapott az északmacedón Vardar Szkopje csapatától a férfikézilabda Bajnokok Ligája vasárnapi fináléjában,
a kölni négyes döntő második játéknapján.
A lengyel Vive Kielce ellen 33-30-ra megnyert szombati elődöntőben megsérült veszprémi játékosok közül Sterbik Árpád és a
pályafutása utolsó meccsét játszó Nagy
László is vállalta a szereplést a fináléban.
Mivel előbbi boka-, utóbbi pedig vállfájdalmakkal küzdött, egyikük sem volt kezdő.
Mindkét csapat rendkívül kemény védekezéssel kezdett, de a Vardar hatékonyabbnak,
támadásban pedig pontosabbnak bizonyult
(6-4). A 14. percben az északmacedónok sérülés miatt elveszítették orosz jobbátlövőjüket, Danyiil Siskarjovot, ám a lendületüket ez
sem törte meg, a veszprémiekkel ellentétben
szinte alig hibáztak, és hamarosan már négy
góllal vezettek (11-7).
A magyar csapat spanyol vezetőedzője,
David Davis cserékkel próbálkozott, Nagy
László, Petar Nenadic és a szintén visszavonuló Momir Ilic is beállt, azonban a védekezésben ez sem hozott javulást, az ellenfél
majdnem minden támadása góllal végződött,
a Veszprém átlövései viszont hatástalanok
voltak. A Vardar egy 5-1-es sorozattal magabiztos előnyre tett szert, a szünetben öttel vezetett.
A második félidőt Sterbik Árpád kezdte a
kapuban, társai négy perc alatt 4-0-s szériát
produkáltak, lendületüket egy kiállítás sem
törte meg, és az első felvonáshoz képest
gyorsabban játszva 17-16-ra felzárkóztak.
Nagy László a vállfájdalmai miatt kevés időt

Jegyzőkönyv
Férfikézilabda Bajnokok Ligája, döntő:
Vardar Szkopje (északmacedón) – Telekom
Veszprém 27-24 (16-11)
Gólszerzők: Ferreira Moraes 6, Cupic 5,
Kristopans 4, Karacic, Skube, Gyibirov 33, Sztoilov 2, Siskarjov 1, illetve Mahé 6,
Tönnesen 4, Nenadic 3, Mackovsek,
Lékai, Nilsson 2-2, Nagy L., Ilic, Gajic,
Terzic, Blagotinsek 1-1.
Gólok hétméteresből: 4/4, illetve 6/6.
Kiállítások: 4, illetve 10 perc.
Korábban, a harmadik helyért: Barcelona
(spanyol) – PGE Vive Kielce (lengyel) 4035 (20-16).
Szombaton játszották, elődöntők: Vardar
Szkopje – Barcelona 29-27 (9-16), Telekom Veszprém – PGE Vive Kielce 33-30
(13-13).

töltött a pályán, pedig támadásban és védekezésben is nagyon hiányzott csapatából.
Társai továbbra is nehezen találták a rivális
felállt védőfalának ellenszerét, a Vardar őrizte
egy-két gólos előnyét, és ez akkor sem változott, amikor Kentin Mahé nyolc perc alatt
négyszer volt eredményes. A hajrában is
hibák csúsztak a Veszprém játékába, így nem
volt esélye az egyenlítésre, az egész meccsen
csak egyszer, 2-1-nél vezetett.
A Kielcét irányító Talant Dujshebaev után
a Vardar trénere, a spanyol Robert García
Parrondo lett a második a férfikézilabdában,
aki játékosként és vezetőedzőként is Bajnokok Ligáját nyert.

Lékai Máté, a Telekom Veszprém és Timur Dibirov, a Vardar Szkopje játékosa (b) a férfikézilabda Bajnokok Ligájának
kölni döntőjében.
Fotó: MTI/EPA

Dráma Nagyszebenben:
A 6. hosszabbításpercben harcolták
ki az osztályozójogot

A mérkőzés lefújását követően a képen látható módon folytatódott az összecsapás

A labdarúgó 1. liga alsóházi 6. helyezettje, a Nagyszebeni Hermannstadt és a 2.
liga 3. helyezettje, a Kolozsvári Universitatea játszhat osztályozót a jövő évadi élvonalbeli szereplésért. Ez azután dőlt el, hogy
a Vasile Miriuţă irányította szebeni gárda 21-re legyőzte a Dunărea Călăraşi csapatát,
és ezzel a ranglistán maga mögé utasította
riválisát.
Drámai mérkőzésen menekült meg a biztos kieséstől a Hermannstadt, amely az alsóházi rájátszás utolsó fordulójában a 96.
percben szerzett góllal nyert – kezdi beszámolóját az NSO. A találkozót kis híján le
sem játszották, mert vasárnap délután akkora zápor zúdult Nagyszebenre, hogy a fű

Eredményjelző
* 30 méteres síkfutás, lányok: I.
hely: Kis Alexia – Csodavilágvilág
Napközi, II. hely: Ömböli Zsófia –
Varázsházikó Napközi, Marosludas,
III. hely: Casiana Piroş – Kerekerdő
Napközi;
* 30 méteres síkfutás, fiúk: I. hely:
Andrei Mihai Mare – Fecske Napközi, II. hely: Raul Hopârtean –
Csodavilág Napközi, III. hely:
Dragoş Ciurba – Csodavilág Napközi;
* távolugrás helyből, lányok: I.
hely: Delia Daniela Bodoi – Meseházikó Napközi, II. hely: Ömböli
Zsófia – Varázsházikó Napközi, Marosludas, III. hely: Székely Vivien
Rita – Cinege Óvoda;
* távolugrás helyből, fiúk: I. hely:
Sánta Zétény Szilárd – Református
Napközi, II. hely: Ayan Tătar – 12es napközi, III. hely: David Somfălean – Csodavilág Napközi;
* kislabdadobás, lányok: I. hely: Sebesi Ingrid – Stefánia Napközi, II.
hely: Kis Alexia – Csodavilág Napközi, III. hely: Irina Burlacu – Kerekerdő Napközi;
* kislabdahajítás, fiúk: I. hely: Gál
Erik – Stefánia Napközi, II. hely:
Tölgyesi Bence – Stefánia Napközi,

lepi műfüves pályákon. A rendezvényen 16 óvoda vett részt Marosvásárhelyről,
egy
marosludasi
tanintézmény első alkalommal jelentkezett. A több mint 200 óvodás különböző sportágakban – atlétika,
labdarúgás, kötélhúzás – állt rajthoz.
A verseny a gyermekek felvonulá-

III. hely: Orbán Márk – 11-es napközi;
* 4x15 méteres staféta, lányok: I.
hely: Kerekerdő Napközi, II. hely:
Csodavilág Napközi, III. hely:
Gyermekek Világa Napközi;
* 4x15 méteres staféta, fiúk: I. hely:
Csodavilág Napközi, II. hely: Kerekerdő Napközi, III. hely: Gyermekek Világa Napközi;
* labdarúgás: I. hely: Csodálatos
Berek Napközi, II. hely: Cinege
Óvoda, III. hely: Kerekerdő Napközi;
* kötélhúzás: I. hely: Kerekerdő
Napközi, II. hely: Csodavilág Napközi, III. hely: Református Napközi
Az összetett pontverseny végeredményének győztesei kupákat és diplomát kaptak:
* 1. hely: Csodavilág Napközi (igazgató: Matei Ionuţ Cozma; óvónők:
Molnár H. Réka, Monica Fărcaş, Simona Fărcaş, Claudia Pavel, Adriana Onac, Claudia Voivodă)
* 2. hely: Kerekerdő Napközi (óvodavezető: Dora Casina Pop; óvónők:
Dora Pop, Paula Gliga, Diana Dordea)
* 3. hely: Stefánia Napközi (igazgató: Győrfi Éva; óvónők: Sütő
Edit, Bodó Orsolya)

Fotó: Sport.ro

pillanatok alatt eltűnt a víz alatt. A stadion
munkásai a tűzoltókkal és szurkolókkal karöltve próbálták lapáttal és tömlőkkel eltakarítani a vizet a pályáról, Ovidiu Haţegan
játékvezető kétszer is elhalasztotta a kezdést, hogy végül tényleg az utolsó pillanatban alkalmasnak ítélje a körülményeket –
mivel a szebeni stadionnak nincs világítása,
19 óra utáni kezdéssel már nem lehetett
volna játszani.
A labda persze így is el-elakadt a tócsákban, de a pálya állapota végül nem befolyásolta a küzdelmet. Kiemelkedő színvonalról
persze szó sem volt az 1. liga két leggyengébb támadójátékájú csapat összecsapásán,
de gyorsan kiderült, hogy csak a Hermannstadtnak fontos a győzelem, míg a Dunăreának a döntetlen is jó. A vendégek a meccs
Eredményjelző
nagy részében túlélésre játszottak, bízva a
Az 1. ligás labdarúgó-bajnokság alsó- védelmükben, amelyet elsősorban sorozatos
házi rájátszásának 14. (utolsó) fordulójá- szöglet- és szabadrúgásokkal helyezett nyoban a következő eredmények születtek: más alá a házigazda.
A fontos események azonban mind az
Jászvásári CSM Politehnica – FC Botoşani 0-2, Bukaresti Dinamo – FC Volun- utolsó negyedórára maradtak. Steliano Filip
tari 0-0, Nagyszebeni Hermannstadt – pazar kapáslövéssel szerzett vezetést a Du(0-1), ekkor már a szebeni nézők
Dunărea Călăraşi 2-1, Medgyesi Gaz năreának
egy része is feladta, és elindult haza, de a
Metan – Concordia Chiajna 3-1.
csapat nem: öt perccel a vége előtt Tsoumou
fejesével egyenlített (1-1),
majd a hosszabbítás 6. perAz 1. liga alsóházi végeredménye
cében a csereként beállt Ivan
1. Medgyes
14
10 2
2
25-9
48 Lendric kapuba gyötörte a
2. Botoşani
14
8
2
4
18-9
44 győztes gólt (2-1). A két ta3. Dinamo
14
8
3
3
16-7
43 lálat között egy nagyobb cse4. Voluntari
14
5
5
4
14-16 31 tepaté is kialakult a kispadok
5. Jászvásár
14
3
5
6
12-18 31 előtt, amely után a bíró a le6. Nagyszeben 14
2
5
7
9-19
27 cserélt szebeni csatárt, Şte7. Călăraşi
14
3
4
7
8-18
25 fan Blănarut, valamint a
8. Chiajna
14
2
4
8
17-23 19 Călăraşi edzőjét, Dan Alexát
is kiállította.

Óvodások sportünnepe Marosvásárhelyen

Czimbalmos Ferenc Attila
A Pro XXI Sport és Kulturális Alapítvány a Maros Megyei Tanfelügyelőséggel, valamint a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatallal partnerségben idén is megszervezte az óvodások
sportolimpiáját (a 12.-et) a víkendte-
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sával kezdődött, majd a Szász Albert
Sportlíceum sportgimnasztikásai tartottak látványos bemutatót.
Kovács Júlia szaktanfelügyelő köszöntötte az egybegyűlteket, beszédében kiemelte a sport és a mozgás
rendkívüli fontosságát.
Az olimpiát a Pro XXI Sport és
Kulturális Alapítvány elnöke, Cseh
Gábor, a rendezvény kezdeményezője és főszervezője nyitotta meg, Pierre de Coubertin gondolatát idézve,
miszerint „nem a győzelem a fontos,
hanem a részvétel”, és felengedte az
olimpia öt színét jelképező léggömböket.
A verseny végén az óvodák sportfelszerelést, emlékplakettet és okleve-

let, a gyerekek emlékpólót, emlékoklevelet, ajándékot kaptak, emellett a
nyertesek külön érmekben és oklevelekben is részesültek.
– Külön köszönet munkájáért a
szervezőcsapatnak – Balló Enikő tanárnő volt a verseny sportigazgatója,
akit lelkes tanári gárda (Gombár Mónika, Biró Zita, Barabási Rozália,
Szabó Ferenc, Constantin Lungu,
Maier Andrea, Karp Ágnes, Cseh
Ágnes, Schaffer Erzsébet), valamint
önkéntesek segítettek –, az egészségügyi asszisztenciáért: valamennyien
kitettek magukért. Köszönet a támogatóknak (Communitas Alapítvány,
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács,
Farel Kft., Bioeel, TimKo, Oracler,
Vészi József és Etelka, Szász Adalbert Sportlíceum) – nyilatkozta Cseh
Gábor.

Teniszoktatás
a MOGYE
pályáin

Teniszoktatás kezdődött a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem pályáin.
Hogy kinek ajánlott ez
a sportág? „Játszhatunk
egészségünk megőrzéséért, edzettségünk fokozásáért, a mozgás öröméért,
a kellemes elfáradásért,
szórakozásképpen, vagy
csak azért, mert meg szeretnénk ízlelni azt, hogy
milyen jó érzés beleütni a
labdába” – magyarázta
lapunknak a kezdeményező, Szilágyi Géza.
Hozzátette: kisgyerekektől kezdve, a mozogni
vágyó háziasszonyokon
át, az energiától duzzadó
férfiakig várnak minden
érdeklődőt egyéni, páros
és csoportos órákra a
szép környezetben fekvő
teniszpályára.
Jelentkezés hétköznaponként 9-12 óra között a
MOGYE-pályákon vagy
a 0745-317-077-es telefonszámon.
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Erasmus programra készülnek bolyais diákok
Szerkeszti:MezeySarolta

Június 24. és július 12. között a
Bolyai Farkas Líceum néhány diákja és tanára Portugáliában és Németországban olyan felkészítőn
vesz részt, amit követően bekapcsolódhatnak az EU által meghirdetett Erasmus programba.
A felkészítőről Jakab Irma Tünde
informatikatanárnő elmondta: miután meghirdették a pályázatot, kiválasztottak 16 diákot, akik
Németországban és 17 tanulót,
akik Portugáliában vesznek részt a
felkészítőkön. Akik Németországban lesznek, Androidra, míg a Portugáliában
levők
iOS-re
fejlesztenek
alkalmazásokat.
Mindkét csoport megismerkedik a
vendéglátó ország történelmével,
földrajzával, ezenkívül kommunkációs gyakorlatokat végeznek
angol, német, valamint portugál
nyelven. – Hetente kétszer, az iskolai órák után tartjuk a felkészítőket. Nagyon sokat dolgozunk,
mivel olyant tanulnak a diákok,
amit az iskolában nem hallhattak.
Ezért is hasznos a program, mert
olyasmit tanulhatnak külföldön,
amit az iskolai oktatás nem biztosít. Könnyebbnek tűnik a nyelvi
felkészítő, mivel olyan fogalmakat
tanulnak meg a diákok, amelyek a
szakmai nyelvezethez kötődnek.
Emellett pedig van szervezési teendő is. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a szülőkkel, a
partnerszervezetekkel, a vendéglátókkal és természetesen az iskola
vezetőségével is.

A Küküllőpócsfalva–Erdőalja földút
aszfaltozására pályáznak

Húsz perc alatt Marosugrára

A folyamatban lévő fejlesztések mellett ezúttal két újabb
nagy terv körvonalazódik Vámosgálfalva községben. A
legkörülményesebb a szőkefalvi Rhédey-udvarház viszszavásárlása volt, a jelek
szerint sikerül megmenteni a
közösségnek. A másik terv az
elszigetelt Erdőalját összekötni a „civilizációval”, amely
révén a környékbeliek számára is alternatív útszakaszt
biztosítanak az E60-as európai útra.

Szer Pálosy Piroska

Deé Lukács András Gergely 10.
osztályos tanuló a németországi
képzéseken vesz részt. Elmondta,
tavaly készített egy bluetoothos villanykapcsolót, ami a telefonjáról
működik. Szeretett volna egy olyan
androidos alkalmazást írni rá,
amely reggel az ébresztő jelzéssel
egy időben felkapcsolja a villanyt.
A programnak köszönhetően alkalma lesz kidolgozni az ötletét.
Izsák Attila 11. osztályos tanuló
Portugáliába utazik. Elsősorban a
lehetőséget szeretné kihasználni,
mivel olyan országot választott,
ahova másként valószínűleg nem

juthatna el. Ugyanakkor programozói készségét is szeretné fejleszteni,
remélve, hogy részvétele az Erasmus programban megkönnyíti
majd a munkahelykeresést. A
három hét alatt lehetősége lesz bepillantani a portugáliai művelődési
életbe, a népszokásokba, ami mindenképpen gazdagítja majd ismerettárát. Mivel ez egy EU-s projekt,
nagy hangsúlyt fektetnek az átláthatóságra, valamint arra, hogy utólag a résztvevők kamatoztassák az
ott elsajátított tudást – mondta a
diák.
OlteanAnnamária

Első díj országos angol nyelvű versenyen

A Succes Lotus Központ tanulója, Dobrescu Demetria Marisa első díjat nyert el május 12-én a neves
Mirunette International Education által szervezett
2019-es országos angol nyelvű versenyen. Az első díj
egy nemzetközi táborban való részvétel Oxfordban,
Nagy-Britanniában. A tantárgyverseny első fordulóján
induló 1200 tanulóból a második fordulóba 662-en jutottak tovább, közülük 52 tanuló vett részt az interjún
a harmadik fordulóban. A döntőbe jutottak között szerepelt a központ egy másik tanulója is, Şuta Ilinca
Maria, aki 2018-ban harmadik helyezést ért el ugyanazon a versenyen. Gratulálunk a diákoknak az angol
nyelv magas szintű ismeretéhez, központunk felkészítő tanárainak és a szülőknek a támogatásért. Nem
utolsósorban köszönjük a Mirunette csapatnak a színvonalas szakmai hozzáállást, ami lehetővé tette a tanulók számára, hogy ilyen különleges módon
értékesíthették angol nyelvtudásukat.
KisNoémi

Május közepén tette le Balog
Elemér polgármester a község tizenegyedik nagy pályázatát az Országos Beruházási Alaphoz. A 13
millió lejes beruházással húsz perc
alatt lehet majd személygépkocsival eljutni Vámosgálfalváról Marosugrára, jelentősen lerövidítve a

távolságot az E60-as útig, a vidrátszegi repülőtérig, az autópályáig,
valamint Kolozsvárig és Marosvásárhelyig.
A terv szerint a Vámosgálfalván
áthaladó 142-es megyei útról a
nemrég leaszfaltozott 79-es küküllőpócsfalvi községi úton és a 79/A
úton lehet majd Erdőaljára, onnan
Gyulasra és Marosugrára jutni civilizált körülmények között. Jelenleg
Erdőaljára földút vezet, esős időben
személyautóval nem közelíthető
meg. A tervek szerint a Küküllőpócsfalvát Erdőaljával összekötő
hat km-es útszakasz öt méter széles
lesz, kétoldalt ötven-ötven centiméteres kövezett útpadkával. Ezt a tervet az Országos Beruházási Alap
támogatásával valósítanák meg.
Azonban nem elhanyagolandó a bürokratikus ügyintézést jellemző
munkaritmus, mivel egy pályázat benyújtásától a tényleges munkálatok
elkezdéséig két és fél–három év is eltelhet – tájékoztatott a polgármester.

Felkészítő az OB-nál

Az Erdőalja felé vezető földút

Fotó: Nagy Tibor

leten vállalhatnak részt a programra
jelentkezők: önkéntesség, fizikai
képzés, személyi képességek fejlesztése, illetve kaland. Mindezeket
három szinten végezhetik el a résztvevők: bronz, ezüst és arany. A
programban részt vevő fiatalokat
önkéntes DOFE-mentorok segítik,
illetve koordinálják.
A Romániában 2013-ban elindított The Duke of Edinburgh’s International Award program nagy
Az 1956-ban Nagy-Britanniában sikernek örvendett, napjainkig több
indított Edinburgh Hercege Nem- mint 1000 önkéntes felnőtt vezetőt,
zetközi Díj – The Duke of Edin- mentort képezett ki; több mint 5000
burgh’s Award programot Fülöp, fiatal vett részt a fejlesztő programEdinburgh hercege, II. Erzsébet ki- ban, és szerezte meg a program
rálynő férje alapította Kurt Hahn által kiosztott valamelyik szintű
német oktatóval és John Hunt lord- díjat. Székelyföldön a Turulmadár
dal, az első sikeres Everest-expedí- Ifjúsági Iroda szerezte meg a jogot
ció vezetőjével közösen. A program a teljes DOFE program lebonyolícélja a 14 és 24 év közötti fiatalok tására.
Mindkét szervezet azonos gyöA nagyon sokadik sérelem után gondoltam arra, órakor nem indult 20-as busz. A sofőr sem tudta előre, életre való nevelése és alternatív
hogy megírom Önöknek a véleményem a marosvásár- akkor értesítették. Az ügyeletes megmagyarázta: két képzése. A képzés során négy terü- kerekből indul. Kurt Hahn az atyja
az Outward Bound
különjáratra volt szükség abban az órában (feltételehelyi közszállítással kapcsolatban.
programnak is. Az
Elfogadhatatlannak tartom elsősorban azt, hogy a zem, hogy a ballagások miatt), és nem volt elég jármű.
első OB „iskolát”
városi buszok nem tartják be „szegényes” menetrend- Ezt, ugye, illene közölni az utasokkal időben, az alkal1941-ben alapította
jüket, amelyben csak az indulási időpont van feltün- mazottal nemkülönben.
Laurence Holt keFeltettem magamnak a kérdést, hogy mi a megoltetve. Arra a kérdésemre, hogy mikor indul, kaptam
reskedelmi flottatumár olyan választ buszsofőrtől, hogy amikor befejezte dás? Tőlünk egy kicsit nyugatabbra hogy reagálna erre
lajdonossal együtt
az utazóközönség? Mert hogy nem hallgatna vállvoa szendvicsét…
Walesben.
Azóta 37
Több ízben történt meg velem, hogy hiába vártam nogatva, abban biztos vagyok.
országban működik.
egy bizonyos számú járatot. Egyszerűen kimaradt.
KommerErika
Romániában Fodor
Legutoljára ma reggel ért az a kellemetlenség, hogy 9
marosvásárhelyilakos
Imrének köszönhetően 1993-tól van
jelen, és tavaly ünA rovatban közölt levelek tartalmáért,
nepelte fennállásának
25.
a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek.
évfordulóját, mely
Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók minden esetben tüntessék fel teleidő alatt több mint
45.000
résztvevőfonszámukat és lakcímüket.
nek volt lehetősége
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
kalandok által fejFotó: Outward Bound Romania lődni, tanulni.

Mikor indul a busz?

Az Outward Bound Romania
(www.outwardbound.ro)
együttműködési szerződést
kötött a brassói székhelyű
The Duke of Edinburgh’s International Award Romania
(www.dofe.ro) alapítvánnyal,
melynek célja a DOFE programba beiratkozott fiatalok
elméleti és gyakorlati felkészítése a kalandszekció lebonyolítására.
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Egy tanulmány szerint

A használt autók közel egyharmadának
visszatekerték a kilométeróráját

Lavinia Cosma indulna
a polgármester-választáson

Az év végéig eldönti, mit akar

Pénteken, május 31-én Lavinia Cosma, a Mentsétek Meg
Romániát (USR) Maros megyei parlamenti képviselője
kijelentette: a közeljövőben
dönt arról, hogy a jövő évi
helyhatósági választáson induljon-e a polgármesteri székért vagy a parlamenti
választásokon induljon újabb
képviselői mandátumért.

A képviselő saját bevallása szerint a felmérések azt mutatják, hogy
nagyon jó a megítélése, és szinte
naponta felteszik neki a kérdést,
hogy mit kíván tenni a jövőben.
Arról is beszélt, hogy több panasz érkezett hozzá arról, hogy az
európai uniós segélycsomagokban

A Romániában értékesített
használt
autók
csaknem
30%-ának összesen mintegy
4,7 millió kilométerrel visszatekerték a kilométeróráját –
derül ki az InspectorAuto.ro
online platform hétfőn közzétett tanulmányából.

A dokumentum szerint 1212
gépkocsit vizsgáltak meg, amelyek
összértéke meghaladta a 17,6 millió eurót, és amelyek együtt a valóságban 192,85 millió kilométert
futottak, ám a hirdetésekben összesen 4,74 millió kilométerrel kevesebb szerepelt. A szakemberek
szerint ez több millió eurós csalást
jelent, hisz a vásárlók jóval több
pénzt fizettek ezekért a gépkocsikért, mint amennyit valójában
értek.
Az online platform munkatársai
által ellenőrzött adatok azt mutatják, hogy a tanulmányban szereplő
autók 14%-ának valós kilométer-

óra-állása több mint 200.000,
51,5%-ának 150.000 és 200.000 között, 21,8%-ának 100.000 és
150.000 között, 11,9%-ának pedig
100.000 alatt kellett volna hogy legyen.
A több mint 200.000 kilométert
futott 14%-ban az első öt modell a
következő: 2013-as VW Passat 2.0
TDI – 403.000 kilométerrel, 2011es Mercedes E Klasse – 315.000 kilométerrel, 2010-es VW Polo TDI –
295.000 kilométerrel, 2010-es Audi
A6-os – 276.000 kilométerrel és
2014-es BMW 5D – 265.000 kilométerrel.
A bevizsgált autók a következő
országokból származtak: Belgium –
30%, Hollandia – 22,7%, Németország – 17,3%, Olaszország –17,3%
és Franciaország – 12,7%.
A használt autók átlagos ára
14.500 euró volt, a legmagasabb ár
134.000 euróra rúgott, a legalacsonyabb 2.500 euró volt.

A tanulmány következtetése,
hogy a 10.000 eurót meg nem haladó költségvetéssel rendelkező vásárlói szegmens van a leginkább
kitéve a megtévesztés veszélyének,
ezen vevők esetében a legmagasabb
a kockázat, hogy visszatekert kilométerórájú vagy jelentős rejtett hibákkal rendelkező gépkocsit
vásároljanak.
Az InspectorAuto.ro felmérése
2019 januárja és májusa között készült, 1212 használt autós hirdetésből álló mintán, amelyekben
szerepelt az autó alvázszáma is.
Az InspectorAuto.ro a gépkocsik
kilométer- és baleseti adatait kínálja
az alvázszám alapján, és több mint
hatmillió bejegyzést tartalmazó
adatbázisa van. Ezekből a vevő
megtudhatja, hogy az általa vásárolandó használt autó valójában hány
kilométert futott, és hogy esetleges
balesetekben csak kismértékű vagy
súlyos kárt szenvedett. (Agerpres)

autója is csupán kétezer liter vizet
tud szállítani. Aki adományozni
szeretne, a pénzt Nyárádszereda
központjában, a Centrum áruházban és a Toth`all Electronics szervizüzletben található dobozban
helyezheti el, vagy hívhatja az
egyesületet a 0784-774-400-es telefonszámon.
Hasonló adakozásból gazdagodott egy terepjáró autóval a szeredai
önkéntes tűzoltószolgálat, a tavaly
kezdeményezett akcióban viszonylag rövid idő alatt összegyűlt a
szükséges háromezer euró, amiből
megvásároltak egy magyarországi

A magyarországi testvérváros,
Szerencs katasztrófavédelmi igazgatósága ingyen átadna a nyárádszeredaiaknak egy használt, hétezer
literes tartállyal rendelkező esetkocsit. Ennek a járműnek a feljavításához és hazahozatalához kérik a
lakosság támogatását a tűzoltók –
tudtuk meg Kacsó Istvántól, a szeredai önkéntes tűzoltók parancsnokától. Az autót Magyarországon
javíttatnák meg, mert igen költséges
volna a hazaszállítása és itthoni ja-

vítása. Számításaik szerint mintegy
500 ezer forintra volna szükség,
ezért fordulnak a szeredai lakossághoz és az esetleges nagylelkű adományozókhoz. A lakosság mindig
számíthatott az önkéntes tűzoltókra,
most ők fordulnak segítségért –
tette hozzá a parancsnok. Ha a gyűjtés eredményes lesz, és az autót sikerül mihamarabb megjavítani,
akkor a nyári városnapokon rendezett tűzoltó-találkozón hivatalosan
is átadnák a járművet. Az így beszerzett autó nagyban megkönnyítené az önkéntes tűzoltók munkáját,
ugyanis jelenlegi esetkocsijuk csupán 1800 literes tartállyal rendelkezik, és a helyi hivatásos tűzoltók

nem megfelelő minőségű élelmiszereket kapnak, ami megalázó az
emberek számára. A problémát jelezte az illetékes hatóságoknak,
várja a vizsgálat eredményét.
Azt is felrótta, hogy a legutóbbi
tanácsülésen, ahol képviselői minőségében egy közérdekű problémát
próbált felvetni, arrogáns kioktatásban és elutasításban volt része.
Kijelentette, az elkövetkezendőkben is következetesen, a választók
érdekeit szem előtt tartva végzi a
munkáját, és ha a közvéleménykutatások eredményei növekvő
tendenciát mutatnak, az év végéig
eldönti, milyen funkciót céloz
meg a jövő évi választásokon.
(mózes)

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Autóra gyűjtenek a tűzoltók

Egy újabb tűzoltóautóra kezdeményezett gyűjtést a Nyárádszeredai
Önkéntes
Tűzoltóegyesület, ezúttal egy
tartálykocsit szereznének be.

9

Fotó: Mózes Edith

járművet, majd az idei tűzoltóbál
adományaiból fel is szerelték és
munkába állították.
Egyébként sok munkája van az
önkéntes egyletnek a belvizek és az
elárasztott pincék, kutak miatt, így,
amikor lehetőségük van, a kutak kiszivattyúzására összpontosítanak.
„Azért vagyunk, hogy szükség esetén hívjanak minket” – üzeni a parancsnok ezúttal is a lakosságnak.
Május folyamán az egylet az
utánpótláscsapat felkészítésére figyelt, és a kitartó, immár kétéves
munka kezdi meghozni a gyümölcsét: a nemrég lezajlott megyei tűzoltóversenyen a szeredai gyerekek
második helyezést értek el, míg a

Két nap alatt két versenyen jeleskedtek a szeredai gyermek tűzoltók

polgárvédelmi versenyen első helyen végeztek. A helyi Deák Farkas
általános és a Bocskai István középiskola tanulóiból álló csapat számára ezek az eredmények sikert
jelentenek és további motivációt, az
egylet pedig egy kétnapos ingyenes
kirándulással hálálja meg odaadásukat. A tavaly is jutalmat kaptak a
gyerekek, kirándulásra mehettek a
szovátai kalandparkba – mondta el
Kacsó István. Megjegyezte azt is,
hogy a következőkben a felnőttcsapat felkészítésére koncentrálnak,
ugyanis június 22-én azok is megyei versenyen vesznek részt, és
szeretnének tisztességesen helytállni. (gligor)

Fotó: facebook.com/Nyárádszeredai Önkéntes Tűzoltóegyesület
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Vannak nehézségek, de nincs gond

Épül a remetei napközi

Lassan a tetőszerkezetnek is
kész kellene lennie, de a kivitelező csak az anyagot szállította a helyszínre – ez a
helyzet a Nyárádremetén
épülő napközi otthonnál.
Ennek ellenére nincs baj, a
beruházást jövő nyáron kell
átadni.

Gligor Róbert László

Tavaly június 2-án kezdtek el
dolgozni a nyárádremetei napközi
otthon építőtelepén, decemberig folyamatosan haladtak, majd kisebb
téli szünet után február 4-én újrakezdték a munkát – tudtuk meg a
helyszínen Bernát Miklós munkapontvezetőtől.
Az épület háromszintes lesz: a
100 négyzetméteres pincerészben
mosoda, szárító és kazánház kap
helyet, a 400 négyzetméteres földszinten és 300 négyzetméteres
emeleten pedig tantermek, orvosi
rendelő és elkülönítő, kis konyha,
ebédlő, mosdók. Az épület tervezésekor még nem volt szennyvízhálózat a községben, a régi óvoda
udvarán kellett volna egy emésztőgödröt kialakítani, de mivel időközben a hálózat kiépült, lehet,
hogy erre csatlakoztatják az épületet.
Soktényezős egyenlet
Az épületet felhúzták, megöntötték a tetőmennyezetet, leszállították
a tetőszerkezethez szükséges faanyagot – tapasztaltuk. A cégnek

több munkapontja van, ezért időnként át-átcsoportosítják az alkalmazottakat, hogy mindenhol tartani
tudják a hartáridőt. A remetei építkezés befejezésének határideje
2020 júliusa; szépen haladtak, bár a
közbeszerzési eljárás miatt a tervezettnél később kezdtek hozzá –
mondta el a munkapontvezető, hozzátéve, hogy az ő esetükben is gondot okozott, hogy hirtelen
megváltoztatták az építkezésben
dolgozók munkabérét január 1-jétől
kezdődően. Ugyanis a munkadíjak
az addigi törvények alapján voltak
kiszámolva, így a költségvetés is,
ezért a cég egyes munkálatok ellenértékét még nem kapta meg, s bár a
munkálatok kedvezményezettjei
nem hibásak, a cégek húzzák a kurtát a kialakult helyzet miatt. Szerencsére Remetén az önkormányzat is
és az iskola is sok mindenben a segítségükre van, így panaszra nincs
okuk. A tetőzetépítés után következik a víz és az áram bevezetése, a
kazán beszerelése és a padlófűtés
kiépítése – mondta el a cég képviselője.
Szükség van rá
Az óvoda és a napközi a családi
nevelést kívánja folytatni, a családdal együttműködve ellátni a nevelés
feladatát – mondja a remetei Dr.
Nyulas Ferenc Általános Iskola
igazgatója, aki szerint a remetei közösségnek nagy szüksége van erre a
beruházásra.
– Izgatottan várjuk a modern

épület elkészültét, amely már a képzeletünkben meg is született –
mondta Kacsó Zsuzsánna Tünde.
Az idei tanévben négy csoportba 86
kisgyerek jár az óvodába, de évek
óta tanteremgondokkal küszködnek, és a következő tanévben is
ugyanennyi csoport lesz. Így elengedhetetlenül szükségük van az
épülő óvodára, ahol elférnek, és
délután is foglalkozni tudnak a kisgyerekekkel. Még nem tudja, ho-

gyan fog működni az intézmény, de
az önkormányzat, az iskola és a
szülők hozzájárulására számít. Ha
csak egyik félre hárul a teher, az nagyon nehéz lesz, ha csak a szülők
hozzájárulásával kellene fenntartani
a napközit, azt nem minden család
tudná megengedni magának. A szülők nagyon várják az új intézményt,
nem jellemző a falura, hogy elviszik innen a gyerekeket napközi hiányában. Jó itt maradni és itt

felnőni, érvényesülni a szülőfaluban – hangsúlyozta az intézményvezető.
Magyari Péter polgármester érdeklődésünkre elmondta: a hat tantermes napközit mihamarabb be
szeretnék indítani, de nem megy
könnyen, mert előtte engedélyeztetni kell. Az intézmény működtetése az önkormányzat feladata, ez
máshol is így van, de a szülőkre is
számítanak – szögezte le.

Jövő nyáron kell átadni az épületet, még nem késtek el vele, de a közösség már nagyon várja

Fotó: Gligor Róbert László

A lakossági riasztórendszer tesztelése

Mivel tájékoztatni kell a lakosságot a sajátos akusztikus riasztási jelzésekről, és közös keretrendszert kell kidolgozni a lakossági (nyilvános) riasztórendszer ellenőrzésére, a katasztrófavédelmi
felügyelőség havonta, minden hónap első szerdai munkanapján teszteli a települések riasztórendszereit.
Eszerint 2019.június5-éndélelőtt10és11óra között Marosvásárhelyen
TESZTELIKALAKOSSÁGIRIASZTÓRENDSZERT.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a fent említett időintervallumban egyidejűleg működésbe hozzák Marosvásárhely megyei jogú város központi riasztórendszerét, valamint a település vállalkozásainak szirénáit,
és bevezetik az egyik akusztikus riasztási jelzést.
AKUSZTIKUSRIASZTÁSIJELZÉSEK
Polgárvédelmi
Időtartam
Jelentése
helyzetek(jelzés)
Légiriadó-előzetes 3, egyenként 32 másodperces A lakosság előzetes figyelmeztetése légitámahangjelzés(impulzus)12másod- dás bekövetkeztének lehetőségére a város (létepercesszünetekkel
sítmény) területén
Légiriadó

15, egyenként 4 másodperces A lakosság figyelmeztetése légitámadás beköhangjelzés (impulzus) 4 másod- vetkeztének azonnali veszélyére a város (létepercesszünetekkel
sítmény) területén

Katasztrófariadó 5, egyenként 16 másodperces A lakosság tájékoztatása egy elkerülhetetlen terhangjelzés(impulzus)10másod- mészeti, technológiai vagy biológiai katasztrófa
percesszünetekkel
bekövetkeztéről vagy ennek veszélyéről
Ariadóbefejezése 2 percig tartó folytonos, egyenlő A lakosság tájékoztatása a veszély elmúltáról és
hangerejűjelzés
a tevékenységek folytatásának lehetőségéről

Dr.DorinFloreapolgármester

Gyermeknapon rekordbevétel az állatkertben

Eseménydús,sikerekkeltelihétvégérőlszámoltakbeaMarosvásárhelyiPolgármesteriHivatalképviselőianemzetközigyermeknapieseményekalkalmából.
Megjegyzendő,hogyaSomostetőnszervezettművészieseményekmellett–aszfaltrajz,arcfestésstb.–azállatkertbe8.573-anlátogattakel.Továbbászombatonagyerekek
számáraingyenesvoltabelépés,vasárnap12órátólpedigaszüleikisdíjmentesenléphettekbeazintézménybe.Azösszbevétel61.985lejvolt.
MarosvásárhelyPolgármesteriHivatalánakbel-éskülkapcsolatiosztálya
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ 3 szobás, I. emeleti, I. osztályú tömbházlakás a Rozmarinului
utcában. Tel. 0751-684-604. (4/2886-I)

ELADÓ kétszobás tömbházlakás
első emeleten a régi Tudorban (Busuiocului utca). Tel. 0744-236-015.
(2953-I)
ELADÓ Vármezőben 3 ár telek faházzal a Hideg-súgó mellett. Tel.
0365/411-623, 0770-341-906. (2950-I)
VÁRMEZŐBEN, a főút mellett 4 darab
500 m2-es telek eladó kedvező áron.
Tel. 00-36-20-334-8629. (3/2595-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

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

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)
AUTÓMOSÓ SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0741-411-334.
(4/2766)

ATRIPLASTKFT.alkalmaz GÉPKEZELŐKET és SZEMÉLYZETET A SZERELŐVONALRA. Ajánlunk szakmai képzést, vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget. Az önéletrajzokat a Dózsa
György utca 197. szám alatt, a titkárságon lehet benyújtani vagy emailben a hr@triplast.ro címre elküldeni. További információ a 0742147-717-es telefonszámon. (63704-I)

SOMOSTETŐ környéki családi ház kertjének karbantartásához keresünk hozzáértő FIATAL NYUGDÍJAST. Érdeklődni 9-17 óra között a 0722-667-748-as telefonszámon. (sz.-I)

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

AKOVÁCSPÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET, SZELETELŐT, CSOMAGOLÓT és SOFŐRÖKET 8
órás munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel.
0744-403-114. (21264)

AVARROCLIGHTINGSISTEMSROMANIART.(volt Electromureş Rt.) ALKALMAZ: fröccsöntött autóalkatrészek elkészítésére, megmunkálására
és felszerelésére MUNKÁSOKAT
(műanyagfröccsöntés, bevonás fémréteggel, a műanyag darabok hegesztése és összeszerelése). Tapasztalat az iparban vagy magasnyomású műanyagfröccsöntésben előnyt jelent. Vonzó bérezési csomag.
Az önéletrajzok benyújthatók a részvénytársaság székhelyén, Marosvásárhelyen, a Călăraşilor utca 112–114. sz. alatt. Érdeklődni a
0744-390-767-es telefonszámon. (-I)

FRISSNYUGDÍJAS vagy, azonban újabb kihívásokra vágysz? Ha
a válaszod igen, akkor várunk a Sörház csapatába, hogy te légy az új
SZAKÁCS/SZAKÁCSNŐ! Nálunk modern munkakörülmények között, családias környezetben dolgozhatsz, és biztos lehetsz benne,
hogy minőségi munkád és kiváló hozzáállásodat megbecsülik. Ha
felelősségteljes személy vagy, és szeretsz csapatban dolgozni, várjuk
önéletrajzod a jazzdome@gmail.com e-mail-címre vagy jelentkezz
a 0723-219-757-es telefonszámon. (sz-I)

ÖNMEGBÍZHATÓ,a stabil munkahelyet megbecsülő személy?
Csatlakozzon a Renania Trade logisztikai csapatához RAKTÁRKEZELŐI munkakörbe. Ha pályakezdő, vagy nincs a logisztika terén
tapasztalata, lépésről lépésre betanítjuk. Amit kínálunk: képzés a
munkahelyen; modern logisztikai rendszer hatékony használatának
megtanítása; meghatározatlan időre kötött szerződés; fix fizetés és
teljesítménybónuszok; étkezési jegyek; munkaprogram hétfőtől péntekig. Az önéletrajzokat a következő weboldalra várjuk:
https://www.renania.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 kinyomtatja 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, számítógépkezelési ismeret (Corel Draw előnyt jelent), középfokú végzettség,
felelősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő, kreatív, tanulni
és a szakmában fejlődni akaró személy. Várjuk önéletrajzukat a cég
honlapjának álláshirdető oldalára: https://www.renania.ro/cariere/,
vagy a cég székhelyén – Marosvásárhely, Bodoni (Budiului) utca 68.
szám. Tel. 0265/264-656. (63709)
PANZIÓBA alkalmazunk FŐPINCÉRT/TEREMFŐNÖKÖT és
MENEDZSERT. Tel. 0744-624-976. (21281-I)

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

CADIAN,AUTOCAD PROGRAMOT ISMERŐ SZEMÉLYT keresek. Tel. 0753-025-631. (-I)
KFT.alkalmaz KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT. Tel. 0744-505-710.
(1/2995-I)

ÁGYBETÉTEK a legolcsóbban, nagyon
jó minőségben, bármilyen méretben
kaphatók a NIKI PARK üzletben. 1989.
December 22. utca 113/A. (21251)
TŰZIFA
(2924)

eladó.

Tel.

0749-707-713.

eladó.

Tel.

0752-578-568.

TŰZIFA
(2924)

eladó.

Tel.

0749-759-654.

TŰZIFA
(2924)

ELADÓK 40 kg-os süldők. Tel. 0740463-935. (1/2901)

ELADÓK: tárcsás kasza, dízelmotoros
betonkeverő.
Tel.
0745-404-666.
(3/2976)
ERDEI kemény tűzifa eladó. Tel. 0754899-512. (6/2980)

ELADÓ I. osztályú, másfél szobás, 36
m2-es garzon a Kárpátok sétányon. Tel.
0749-425-152. (3/2997)

MINDENFÉLE

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is. Tel. 0749543-104. (7/636-I)
ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést
Lindab cserépből, tetőszigetelést,
cserépforgatást, külső és belső munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést,
bontást
is.
Tel.
0747-634-747,
0755-291-137.
(12/2327-I)
VÁLLALUNK: tetőfedést, cserépcserét,
cserépforgatást, bádogosmunkát, csatornaszerelést, -javítást. Nyugdíjasoknak
20% kedvezmény. Tel. 0745-866-619.
(2/2721)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21159-I)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (9/2834)
GYORSHITELEK. Tel. 0762-561052. (16/2864-I)
VÁLLALUNK háztetőkészítést, -javítást (lemezből és cserépből) és bármilyen kicsi javítást stb. Tel.
0745-680-818. (2/2902-I)
VÁLLALUNK cserépforgatást, tető- és
csatornajavítást, bármilyen más munkát.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0744-906-289. (1/2974)

VÁLLALOK tetőjavítást régi cserépből,
lefolyók és csatornák készítését, festést,
padlócsempézést és szigetelést. Tel.
0747-816-052. (15/2990)
VÁSÁROLUNK ócskavasat, autót nem.
Tel. 0747-816-052. (16/2991)

MEGEMLÉKEZÉS

Minden évben eljön a nap, amely
szívünkben fájó emlék maradt.
Üres, rideg nélküled otthonunk,
nincs kivel megosszuk örömünk
és bánatunk. Veled együtt volt
teljes az életünk, hogy elmentél,
magaddal
vitted
örömünk.
Június 4-én már 4 éve, hogy eltávozott közülünk a szeretett férj
és édesapa, RĂCEAN SÁNDOR.
Emlékét őrzi felesége és fia, Levente. (2940)
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Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

Kaland7 a nyári vakációban

Az Outward Bound Romania kalandtábort szervez a nyári vakációban, 2019. június
28. és július 4. között, 13-15 éves gyerekek számára. A Kaland7 nevű táborban a
szellemi és fizikai határokat tágíthatják a résztvevők, olyan tevékenységek által,
amelyek az önbizalmat, a másokba vetett bizalmat és a szociális készségeket
fejlesztik. A táborban való részvétel igen jó lehetőség a román nyelv gyakorlására
is, mivel az ország összes régiójából lesznek jelentkezők.
Érdeklődni és iratkozni az info@outwardbound.ro címen
vagy a 0769-224-290-es telefonszámon. Határidő: 2019. június 18. (sz-I)
Az élet elmúlik, de az emlékek
élnek, amíg élünk, szívünkben
őrizünk téged.
Fájó szívvel emlékezünk június
4-én a drága férjre, édesapára,
apósra, id. PÁLFY JÓZSEFRE,
akit a kegyetlen halál már 25 éve
kiragadott szerettei közül. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (12/2987)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett férj, édesapa, nagyapa,

testvér, barát, a marosvásárhelyi

születésű

NOVÁK JÓZSEF

türelemmel

viselt

betegség

után, életének 63. évében távo-

zott közülünk. Örök nyugalomra
2019. június 4-én, kedden 15

órakor helyezzük a Jeddi úti te-

metőbe.

A gyászoló család. (11/2985-I)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékeztünk június 2-án édesanyánkra, ZÖLD KATALINRA
szül. Újfalvi halálának első évfordulóján. Bánatos férje, gyerekei,
unokái, dédunokái. (9/2989-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal, de a Jóisten
akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanyánk,
nagymamánk, dédmama, anyós,
keresztanya, rokon, kománé, jó
szomszéd és ismerős, a hagymásbodoni születésű vásárhelyi
lakos,
özv. TÖVISSI EMMA
szül. Pepella
beteg szíve életének 91. évében
megszűnt dobogni. Temetése
folyó hó 4-én, kedden 13 órakor
lesz a református sírkertben.
Nyugodjék békében!
A gyászoló család. (2970-I)
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették,
hogy a szeretett édesapa, nagyapa, dédnagyapa, após, apatárs,
rokon és ismerős,
SZIKSZAI FERENC
életének 91. évében türelemmel
viselt betegség után csendesen
megpihent. Temetése 2019. június 4-én, kedden 14 órakor lesz
a református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (2972-I)
Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk
mindenkivel, aki ismerte és szerette, hogy
özv. KRASSOWSKY MARGIT
május 31-én este, 90 éves korában nemes és tiszta lelkét visszaadta a Teremtőjének. Temetése
június 4-én 14 órakor lesz a katolikus temetőben, református
szertartás szerint.
Gyászoló szerettei. (5/2978-I)

Szomorú szívvel vettünk tudo-

mást a marosvásárhelyi

NOVÁK JÓZSEF

haláláról. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes!

Nyugodj békében, Jocó!

Nagybátyja, Jenő és Marika.

(2/2975-I)

„Nem múlnak ők el, kik szívünk-

ben élnek,

hiába szállnak árnyak, álmok,

évek…”

Fájó szívvel búcsúzunk

NOVÁK JÓZSEFTŐL.

Emléke legyen áldott és nyu-

galma csendes!

A Szabados család. (7/2981-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétemet fejezem ki
a

gyászoló

családnak

a

Gambiai Köztársaság konzulá-

tusának és a magam nevében
NOVÁK

JÓZSEF

barátom

elhunyta alkalmából. Nyugodj
békében!

Dr.

Osváth

képviseletvezető. (8/2982)

Pál

Őszinte részvétem a gyászoló
családnak

NOVÁK

JÓZSEF

barátom elhunyta alkalmából.
Nyugodjon békében! Dimitrie
Sturdza herceg. (8/2982)
Szomorú
kiváló

jó

szívvel

búcsúzunk

kollégánktól

barátunktól,

és

NOVÁK

JÓZSEFTŐL. Őszinte részvé-

tünket fejezzük ki a gyászoló
családnak.
kében!

Múzeum
(2/2996)

A

Nyugodjon
Maros

bé-

Megyei

munkaközössége.
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A SurubTradeKft. dinamikusan fejlődő nagykereskedelmi üzletágába keres

raktárimunkatársat

Elvárásaink:
– a román nyelv
alapfokú ismerete
– legalább 8 osztály
– figyelmesség
– megbízhatóság
– pontosság

Amitnyújtunk:
– kiemelkedő bérezés
– munkaprogram: H-P, 8-17
– dinamikus, lendületes
csapatban való munkavégzés
– stabil háttér, hosszú távú
perspektíva

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.

Állásajánlat

FElszolgáló, pultos, rEcEpciós munkakörbe
keresünk román – magyar nyelven egyaránt beszélő,
szakmai tapasztalattal rendelkező kollégákat.
Amit ajánlunk:
•versenyképesfizetés
•szállás
•étkezés
Elvárások:
•szakmaitapasztalat
•jómegjelenés
•pontosság
Mindhárommunkakörazonnalbetölthető,jelentkezésazemail-címen,fényképesönéletrajzzal.
AmunkavégzéshelyeMagyarország,M5autópálya,67km,
Lajosmizse,aShellbenzinkútmögöttiEzüstkanálétterem.

Gyere,dolgozzvelünk
egycsaládiascsapatban!
Tel:+36-20-482-6020
E-mail-cím:ezusk@gmail.com

