
Több ezer ellátott
sorsa megoldatlan
Ellátottak ezrei, hátrányos helyzetű
idős emberek, súlyos fogyatékkal élő
gyerekek maradhatnak ellátás nélkül,
mivel ezek a szervezetek január 1-től
semmiféle anyagi támogatást nem
kaptak a Maros Megyei Tanácstól –
hívták fel a figyelmet a helyzet súlyos-
ságára a civil szféra képviselői tegnapi
sajtótájékoztatójukon. 
____________4.
Tíz 
a zenéért
Tíz éve nyitotta meg kapuit a Sörház
utcai egykori raktárépületben a
Jazz&Blues Club. Az elmúlt és röpke
pillanatként elszállt évtizedben Maros-
vásárhely egyik emblematikus helyévé
nőtte ki magát a lokál, amelynek igen
jó ízléssel berendezett termeiben, va-
lamint a hozzá tartozó Sörházban szá-
mos kulturális rendezvény otthonra
lelt. 
____________5.
Romtúra 
a tóban
Híre ment a nagyvilágban – a közös-
ségi hálónak és minden más interne-
tes információtovábbító csatornának
köszönhetően  –, hogy újra látszik a
falu. Már ami maradt belőle.  
____________7.
Ungvári Evelin 
kétszeres 
országos bajnok
Kétszeres országos bajnok lett a Ma-
rosvásárhelyi Iskolás Sporklub tehet-
séges junior 3-as (U12) korosztályú
versenyzője, Ungvári Evelin: Gáspár
Cecília és Romeo Lupaşcu tanítványa
a Câmpulung Muscel-i országos baj-
nokságon egyéniben és vegyes páros-
ban is diadalmaskodott.
____________9.

Tavaly június 19-én, vasárnap este tor-
nádószerű vihar söpört végig a megyén,
Kutyfalva községben is jelentős károkat
okozott. A Maros megyei településeknek
azonban sem a Cioloş-, sem a Grinde-
anu-kormány nem teljesítette a kártérí-
tésre vonatkozó ígéretét.

Amint Şuta Ilie polgármester elmondta, ta-
valy a községközpont önkormányzatának szék-
helyén összeült krízisbizottság megtárgyalta a
legfontosabb teendőket és a kormány által meg-
ígért gyorssegély kiosztási módozatát is elemez-
ték. Dacian Cioloş miniszterelnök a vihart
követő keddi napon tartott videokonferencián
ugyanis ígéretet tett arra, hogy a kormány sür-
gősségi tartalékalapjából gyorssegélyt utalnak ki

a megye katasztrófa sújtotta településeinek. Az
önkormányzat alkalmazottai utcánként összesí-
tették a károk értékét, az ingatlanok tulajdono-
saival elbeszélgettek, feljegyezték a károk
mértékét annak érdekében, hogy a megyei főis-
páni hivatal a kormánytól időben igényelhesse a
gyorssegélyt. A helyszínen akkor jelen lévő pre-
fektus az ígért gyorssegély kiutalásának 

„Modellértékű” 
kisebbségvédelem

A magyarellenesség „normális körülmények között” vá-
lasztási kampányok idején szokott nagyobb méreteket ölteni.
Mert olyan, mint egy lappangó vírus vagy egy alvó vulkán,
mindig ott izzik a nacionalisták lelkében. A választási kam-
pányok pedig alkalmat adnak a kirobbanásához. Azonban,
akárcsak a vírus, amely időnként rajtaütésszerűen támad,
a lappangó nacionalizmus is erőre kap időnként, nem „nor-
mális” körülmények között is.

Ez történik most is. Miután a képviselőház nemrég meg-
szavazta azt az RMDSZ által benyújtott törvénytervezetet,
amely garantálná az anyanyelv használatát az egészség-
ügyben és a szociális ellátást biztosító intézményekben azo-
kon a településeken, ahol a magyarok számaránya eléri a
húsz százalékot vagy az 5000 főt, nemcsak a mindig ugrásra
kész nacionalisták hördültek fel, hanem olyanok is, akik szá-
mára „elvileg” fontos a kisebbségek jogainak biztosítása.

Most azonban, ahogy az RMDSZ elnöke fogalmazott, a
parlament jobboldali ellenzéki pártjai versenyeznek egy-
mással kisebbségellenességben. Ugyanis a múlt csütörtökön
három ellenzéki párt képviselői alkotmánybírósági óvást
nyújtottak be a kórházi anyanyelvhasználatot elősegítő 
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A hét végén 26. alkalommal zajlott
erdőszentgyörgyi Szent György Napo-
kat egyértelműen sikeresnek tartják a
szervezők. Csibi Attila Zoltán, a város
polgármestere elégedettségét fejezte ki
a napokra kilátogatók számával kap-
csolatosan, hisz a havas, hideg időjárás
sem rettentette el az érdeklődőket, és
az új helyszín a célnak tökéletesen
megfelelt. Örömmel jelentette ki, hogy
idén is sikerült olyan színes program-
sorozattal előállniuk a szervezőknek,
amely több ezer embert csalogatott a
városba. Nem hivatalos mérések 8-10
ezer főre teszik a három nap alatt a
rendezvényeken megfordulók számát.
Ugyanakkor az elöljáró azt is hangsú-
lyozta, hogy nagyon szerencsés hely-
zetben vannak, ugyanis a rendezvény
költségei nem terhelik a város költ-
ségvetését, mivel idén is sikerült pá-
lyázati forrásokból fedezni a
kiadásokat.

Érdemes az események mellett a
számok tükrébe is belenézni: a város
25 ezer eurót nyert a rendezvényre
unós alapokból, ezért nemcsak a helyi-
eknek szólt: testvértelepülései közül öt
volt jelen három országból több mint
100 fős küldöttséggel. A három nap
alatt négy könyvbemutatót tartottak,
három kiállítást nyitottak meg, kilenc

település tűzoltói vettek részt a felvo-
nuláson, a mondavadászatra 97 munka
érkezett, a vasárnapi néptánctalálko-
zón 15 tánccsoport 250 táncosa lépett
fel 124 perces műsorral, 6 szabadtéri
koncertet tartottak. A sportrendezvé-
nyek sorában hat focicsapat lépett
(mű)fűre a kispályás bajnokságban,
asztaliteniszben három országból 20

versenyző nevezett be, taekwondóban
hat csapat, birkózásban kilenc csapat
90 sportolója küzdött meg. A mo-
torsportok kedvelőinek szervezett
szombati bemutatón 20 quad- és
krosszmotoros állt rajthoz, a vasárnapi
túrán 25 járgány vett részt. A szomba-
ton éjféltájban sorra került látványos
tűzijáték 12 percet tartott.

Ma MÁRK, 
holnap ERVIN napja. 
ERVIN: germán eredetű, je-
lentése: vagy a hadsereg ba-
rátja, vagy vadkan erejű jó
barát. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. április 24.

1 EUR 4,5340
1 USD 4,1702

100 HUF 1,4552
1 g ARANY 170,5919

Marosvásárhely a 19. században 
A reformáció 500. évfordulójára szervezett rendezvényso-
rozat keretében a Kistemplomi esték meghívottja április 27-
én, csütörtökön 18 órától László Lóránt történész, aki
Marosvásárhely a 19. században címmel tart előadást.
Helyszín a Gecse utcai református egyházközség gyüle-
kezeti háza (Ştefan cel Mare u. 26. sz.). 

Találkoznak a Székely 
Népi Gyermekegyüttes volt tagjai 

Április 25-én, kedden 18 órára Bolyai téri unitárius egyház-
község tanácstermében (Bolyai tér 13. szám) a Székely
Népi Gyermekegyüttes immár 60. évfordulója alkalmából
szervezendő rendezvénnyel kapcsolatos megbeszélésre
várják az egykori tagokat. 

Papírrepülők 
Elise Wilk kamaszokról szóló kortárs darabját láthatják az
érdeklődők április 25-én 17 órától a Marosvásárhelyi Mű-
vészeti Egyetem Levél utcai 2.1-es stúdiótermében. Sze-
reposztás: Lena – Szilágyi Míra, Bajkó Edina, Miki – Mesés
Gáspár, Bobo – Szabó J. Viktor, Esti Norbert, Alex – Jáger
Simon, Fekete Róbert, Laura – Erőss Brigitta, Andra – Lu-
kács Andrea, Zsenák Lilla. Rendező: Sebestyén Aba, ko-
reográfia: Kis Luca Kinga, zene: Trabalka Cecília, díszlet:
Szőke Zsuzsi (III. év, látványtervezés), jelmez: Czirják Be-
atrix (III. év, látványtervezés), fordító, dramaturg: Albert
Mária, rendezőasszisztens: Markó Orsolya (II. év, teatro-
lógia). 

Tejkút az Arielben
Április 28-án, pénteken 18 órától az Ariel Ifjúsági és Gyer-
mekszínházban bemutatják Király Kinga Júlia 4 év fölötti
nézőknek ajánlott Tejkút című mesejátékát. Szereplők:
Bonczidai Dezső, Cseke Péter, Dull János, Gáll Ágnes,
Gönczy Katalin, Halmágyi Éva, Szabó Dániel, Szőlősi-Pén-
zes Szilárd. Zene: Király István, tervező: Lukácsy Ildikó,
rendezőasszisztens: Bonczidai Dezső, rendező: Király Ist-
ván. 

Rejtélyes viszonyok
Újra Marosvásárhelyen látható Eric-Emmanuel Schmitt
Rejtélyes viszonyok című kétszereplős színdarabja, ame-
lyet a Csűrszínházi Egyesület produkciójaként Nagy István
(Abel Znorko) és Szélyes Ferenc (Erik Larsen) ad elő. For-
dította: Nagy István, rendező: Szélyes Ferenc, díszlet, jel-
mez: Szélyes Andrea-Natália. Az előadás május 4-én,
csütörtökön 19 órától lesz az Ariel Ifjúsági és Gyermekszín-
házban. Jegyelővétel az Ariel pénztárában, foglalás a
0740-566-454-es telefonszámon.

Kirándulás Maroshévízre 
és Borszékre 

A Maros Megyei Nyugdíjasok Egyesülete május 4-én ki-
rándulást szervez Maroshévízre a Bánffy-fürdőre és Bor-
székre. Jelentkezni április 25-én 10-13 óra között lehet az
egyesület Bolyai utca 36. szám alatti székhelyén az eme-
leten. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

25., kedd
A Nap kel 

6 óra 18 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 22 perckor. 
Az év 115. napja, 

hátravan 250 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647
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IDŐJÁRÁS
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Hőmérséklet:
max. 210C
min. 60C

Megyei hírek

Gligor Róbert László

Sikerrel zárták a városnapokat

Országos könyvtári hét 
Április 24–27. között országos könyvtári hetet tartanak,
így a Maros Megyei Könyvtár is kiemelten foglalkozik a
könyvvel, az olvasás népszerűsítésével. A hét végén a
városi autóbuszokon könyveket ajándékoztak az utasok-
nak. Számos könyvbemutató lesz. Április 26-án, szer-
dán 18 órakor megnyitják a Könyvek hangja
olvasóklubot a román nyelvű érdeklődőknek, míg csü-
törtökön 18 órától a HIFA egyesülettel közösen nyílik
meg a magyar nyelvű klub. Míg az előbbi meghívottai
Melania Bancea és Petronela Morar, az utóbbira Vajda
György újságírót várják. Április 24. és 28. között a
könyvtár Amerikai sarok részlegén, illetve a Kárpátok sé-
tányon és a Kövesdombon levő fiókegységekben gye-
rekeknek szerveznek rajzfilmnézéssel egybekötött
interaktív foglalkozásokat, mesedélutánokat. Az említett
időszakban visszaszolgáltatott könyvekre nem számol-
nak késedelmi kamatot. A könyv nemzetközi napjától,
április 23-ától a hét minden munkanapján 10-14 óra kö-
zött a Teleki Téka kapujában ingyenes könyvstand lesz.
A polcon levő kiadványokat bárki elviheti, illetve saját fö-
lösleges könyveit is elhelyezheti itt. 

Slam poetry a G-ben 
Április 29-én, szombaton 19.30-tól a G kávézóban slam
poetry est lesz. Jelentkezni lehet a SlamPoetry Maros-
vásárhely online oldalán vagy a helyszínen. 

Rocksuli-klubest
Május 6-án este 8 órától a Jazz&Blues Clubban a Rock-
suli májusi klubestjének meghívott zenészei a Pit of
Saron és az Outrage együttesek Debrecenből, valamint
a Legion együttes Szinérváraljáról. 

Újra műsoron az Imádság 
háború után 

Április 26-án este 7 órától az Imádság háború után című
előadást tűzte újra műsorra székházában a Maros Mű-
vészegyüttes. Ez az előadás a magyar történelem egyik

legnagyobb traumáját jelentő első világháborúnak állít
emléket a tánc nyelvén. Koreográfus: Varga János, asz-
szisztense Hajdú Flórián, zene: Bonczó István, meghí-
vott vendégművész: Tollas Gábor István, díszlet: Boka
Gábor, jelmez: Bandi Kati. Tánckarvezetők: Nagy Le-
vente-Lehel, Törzsök Zsuzsanna, igazgató: Barabási At-
tila-Csaba. Jegyfoglalás/információk: a Maros
Művészegyüttes jegyirodájában hétköznaponként 13-14
és 17-18 óra között, valamint a 0746-540-292 telefon-
számon.

Művészetek a nevelésben 
Április 27-én, csütörtökön a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem Tanárképző Intézete Művészet a nevelésben
– Pszichopedagógiai és terápiás megközelítések cím-
mel tart nemzetközi konferenciát, amelyen többek között
azokra a kérdésekre keresnek választ, hogy fejleszt-
hető-e a művészetek iránti érzékenység, tanítható-e a
művészet? stb. A konferencia munkálatai a Művészeti
Egyetemen román és magyar nyelven fognak zajlik
három tömbben: művészetek és oktatás terén jártas
jeles előadók előadásai, a Művészeti Egyetem Tanár-
képző Intézetének diákjai által bemutatott tudományos
dolgozatok, a művészetek és az oktatás terén tevékeny-
kedő szakemberek által tartott műhelyfoglalkozások. 

Nyílt napok a Petru Maior Egyetemen 
A Petru Maior Egyetem közgazdasági, gazdasági jog és
közigazgatási kara ma, április 25-én és május 16-án a
Román Nemzeti Bankkal közösen nyílt napokat szervez,
amelyen szakelőadásokat hallgathatnak meg az érdek-
lődők. Ma 11 órától dr. Balogh Péter közgazdász, a
Nemzeti Bank Maros megyei kirendeltségének szakér-
tője az egyetem Jeddi út 69. szám alatti épületegyütte-
sének (volt számológépgyár) Tudor Drăgan-aulájában
Pénzügyi politikák makrogazdasági kontextusban cím-
mel tart előadást. Május 16-án, ugyanazon a helyszínen
és időpontban Maria Dornean, a Román Nemzeti Bank
Maros megyei fiókegységének vezetője A pénzügyi po-
litikától a gazdasági stabilitásig címmel tart szakelőa-
dást. 

RENDEZVÉNYEK

Sorsolás a Bernády Házban 
szerdán 16 órakor!

A Népújság szerkesztősége szerdán 16 órától tartja a márciusi 
Népújság-kosár sorshúzását a marosvásárhelyi Bernády Házban (Horea
utca 6. szám). Gazdára talál a három élelmiszerrel teli NépújsáG-kosár-MárCIUs
(kosaranként 100 lej értékben, ebből kettő a marosvásárhelyi, egy a vidéki olvasóknak), a Hűsé-
ges előfizető – áprILIs nyeremény (4x150 lej) és a Hűségtombola-díj (100 lej).

Eső, hó, napsütés ellenére sokan érdeklődtek minden program iránt  Fotó: Gligor Róbert László



A francia politikai berendezkedés földrengé-
seként értékelte hétfőn a francia sajtó a
független Emmanuel Macron és a radikális
jobboldali Marine Le Pen továbbjutását az
elnökválasztás második fordulójába.

A vezető gazdasági napilap, a Les Échos szerint a
földrengés egyben ugrás az ismeretlenbe, a válasz-
tóknak ugyanis elegük lett a hagyományos politikai
pártokból, és a múltat teljesen fel akarták számolni.
„A választók vasárnap új lapot akartak nyitni a fran-
cia politikai életben, ahhoz képest, amely alapján az
az V. köztársaság kezdete óta (1958) strukturálódott”
– hangsúlyozta a lap.

A katolikus La Croix szerint „az eredmény föld-
rengést jelent, amelynek utórengései tartósak lesz-
nek”.

A liberális L’Opinion szerint teljesen új lapot nyi-
tottak a francia választók az V. köztársaság történe-
tében azzal, hogy április 23-án , az elnökválasztáson
kiejtették minden olyan politikai párt jelöltjét, amely
az elmúlt évtizedekben kormányzott.

A konzervatív Le Figaro, amely a kampányban
Francois Fillon jobboldali jelöltet támogatta, úgy
látja, hogy a jobboldal „kiütéses vereséget” szenve-
dett, s elvesztett egy olyan választást, amely számára
még néhány hónapja elveszíthetetlennek tűnt. A szer-
kesztőségi írás arra is felhívta a figyelmet, hogy a
baloldal sikertelen kormányzása után, miközben a
változás iránti vágy még soha nem volt ennyire erős,
a jobboldal a történetében először nem jutott be a
második fordulóba.

A baloldali Libération címlapján Emmanuel
Macron fotójával jelent meg, s a centrista jelölt
politikai mozgalmának nevére utalva az Indulás
felirattal, sugallva azt, hogy ő a második forduló favo-
ritja.

„A második fordulóban a szociálliberalizmus áll szemben
a nacionalizmussal, a nyitottság a bezártsággal, az egységes
Európa a magára maradt Franciaországgal” – írta szerkesztő-
ségi írásában a baloldali napilap, amely szerint „elviekben,
valamennyi párt republikánusának köszönhetően, a választás

fiatal újonca le fogja győzni a gonosz mostohát”. Laurent Ja-
uffrin főszerkesztő ugyanakkor azt is megemlítette, hogy a
Nemzeti Front története legjobb eredményét érte el egy elnök-
választáson, s amennyiben a második forduló az elit és a nép
közötti harccá változik át, senki nem lehet biztos az eredmény-
ben. „Egy új díszletben minden lehetséges, azaz vigyázat” –
írta a Libération. (MTI)

A hét végén tartott első fordulóban semmi nem dőlt el vég-
legesen, de az már biztos, hogy Franciaországban megállít-
hatatlan a jobbra tolódás. Ez nemcsak Marine Le Pen, a
Nemzeti Front jelöltjének jó szereplése okán volt nyilvánvaló
– a szavazatok 21,53 százalékával megszerezte a második he-
lyet –, hanem a függetlenként induló, első helyezett centrista
politikus Emmanuel Macron – aki alig 2 százalékkal előzte
meg populista vetélytársát – választási retorikáját is markáns
jobbra tolódás jellemezte. Ő is felismerte, hogy a hagyomá-
nyos baloldali, liberális szólamok elvesztették mozgósító ha-
tásukat. A két hét múlva tartandó második fordulóban
valószínűleg Macron fog győzni, egyes elemzők szerint akár
60 százalék körüli eredménnyel, mivel számíthat a konzerva-
tívok átpártolása mellett egy széles körű összefogásra a szél-
sőjobboldali jelölt ellen. 

A végső eredmény előtt már világosan látszik, hogy a fran-
cia elnökválasztásnak hatása lesz az Európai Unióra. Marine
Le Pen szerint a jelenlegi unión belüli francia–német együtt-
működés így nem mehet tovább, sőt az unióból való kilépést
is kilátásba helyezte. Macron pedig a kétsebességes elképze-
lést támogatja. A legfontosabb területeken – amilyen az euró-
zóna, határvédelem, védelmi kérdések – mélyebb
együttműködést képzel el az unióval. Számunkra, akár Romá-
niáról, akár Magyarországról beszélünk, azt jelentheti, hogy
a körön kívül rekedünk, ha nem sikerül nagyon gyorsan beke-

rülni az eurózónába. Versenyképes gazdaság hiányában ez
kész öngyilkosság lenne. Ne felejtsük el Görögország példáját.
Tehát, bármennyire is kapálózunk, mi a futottak még kategó-
riába tartozunk, de nem mindegy számunkra sem, hogy ki
nyeri a francia elnökválasztást. Ugyanis a szuverenista, be-
vándorlásellenes, rendpárti és Európa-ellenes Marine Le Pen-
nel szemben az Európa-barát Macron gazdaságpolitikai
elképzelései elfogadhatóbbak. Ő a globalizmus elleni küzdel-
mét nem a kirekesztésre, elzárkózásra, hanem a saját orszá-
gának megerősödésére építené. 

A magyarországi Nézőpont Intézet elemzője szerint a fran-
ciaországi elnökválasztás a francia nagyság visszaszerzésének
az esélyéről szól. Nicolas Sarkozy 2007-ben, köztársasági el-
nökké választása idején már versenyképességi problémákról
írt könyvében, valamint arról, miként veszítette el a diplomá-
ciai nyelv francia jellegét, és milyen mértékű német dominan-
cia épült ki az unió egyes intézményeiben. Emellett
elvándorlás is sújtja Franciaországot, egyéb gazdasági és tár-
sadalmi problémákkal, komoly biztonsági kihívásokkal is
szembesül a tömeges illegális migráció miatt. Ráadásul az
utóbbi ötven évben a bevándoroltak gyerekeit képtelenek vol-
tak integrálni kulturális-társadalmi szempontból a franciák.
Belőlük lettek a terroristák. Így nem csoda, hogy mindenki
többé-kevésbé jobbra húz. Félő, hogy Franciaország nemzeti
jelszava – a szabadság, egyenlőség, testvériség – üres szó-
lammá kopott mára, és az elnökválasztási kampányban már
senkit nem hoz lázba. 

Francia elnökválasztás 
Jobbra tolódás Eurostat: 3%-os volt a román

költségvetés hiánya 2016-ban
Románia és Nagy-Britannia költségvetési hiánya el-
érte 2016-ban a bruttó hazai termék (GDP) 3 száza-
lékát – derül ki az Európai Unió statisztikai hivatala,
az Eurostat által hétfőn nyilvánosságra hozott, előze-
tes adatokból. Ennél is mélyebb deficitet regisztráltak
Franciaországban, 3,4 százalékot, míg Spanyolor-
szágban elérte a bruttó hazai termék 4,5 százalékát.
Ami Románia állami adósságát illeti, az Eurostat ada-
tai szerint azon országok sorába illeszkedik, ahol ez
az összeg a legalacsonyabb. Tavaly az állami adós-
ság 37,6 százalékos volt, ami alacsonyabb, mint
Dánia 37,8 százaléka, de magasabb, mint az észt 9,5
százalék vagy a bolgár 29,5 százalék. A kormányzati
szektor hiánya és adóssága mind az euróövezetben,
mind pedig a 28 tagú Európai Unióban csökkent ta-
valy 2015-höz mérten.  (Mediafax)

A határidő meghosszabbítását
kérik 

A szenátus jogi bizottsága kérni fogja a házbizottság-
tól, hogy hosszabbítsák meg 15 nappal a közke-
gyelmi törvénytervezet hallgatólagos elfogadásának
határidejét. Az eredetileg 45 napban megszabott ha-
táridő április 25-én járna le.  A határidő 15 nappal való
meghosszabbítására irányuló kérést Şerban Nicolae
szakbizottsági elnök a jogszabály összetettségével
indokolta. A javaslatot a nemzeti liberális párti bizott-
sági tagok terjesztették elő, és a testület egyhangúlag
megszavazta. A szenátus jogi bizottságának a közke-
gyelmi törvénytervezetről tartott vitáján Tudorel Toader
igazságügyi miniszter is részt vett.  A minisztert azért
hívták meg a szakbizottsági ülésre, hogy számoljon
be, milyen szakaszban van jelenleg az igazságszol-
gáltatással kapcsolatos törvénytervezet-csomag elő-
készítése.  Az ülésen részt vett a Népi Mozgalom Párt
szenátora, Traian Băsescu is, aki több módosító javas-
latot is benyújtott a tervezethez.  (Agerpres)

Blaga: a titkosszolgálatok nem be-
folyásolták a 2009-es választásokat

Vasile Blaga, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) volt társ-
elnöke hétfőn, az Országos Korrupcióellenes
Ügyészség (DNA) székháza előtt, az újságírók kér-
déseire, akik Dan Andronic leleplezései nyomán fag-
gatták, úgy nyilatkozott, biztos abban, hogy a
titkosszolgálatoknak nem volt közük a 2009-es állam-
főválasztásokhoz. A sajtó rákérdezett a választások
éjszakáján Gabriel Oprea volt belügyminiszter la-
kásán megtartott találkozóra is, amelyen Andronic
szerint részt vett Laura Codruţa Kövesi és Florian
Coldea, ám Blaga mindössze ennyit felelt: „Nem aka-
rom kommentálni ezt a találkozót. Én a Modrogan 20-
ban voltam a választások éjszakáján”. Arra a
kérdésre, hogy ellopták-e a 2009-es választásokat,
pedig leszögezte: „Nem! Nem, mert mi párhuzamos
szavazatszámlálást végeztünk”. Vasile Blagát hétfőn
tanúként hallgatták ki a DNA ügyészei egy korrupciós
ügyben. (Mediafax) 
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törvénymódosítások ellen. Annak ellenére, hogy ugyan-
azt a törvényt pár nappal korábban a képviselőházban
ellenszavazat nélkül fogadták el.

A törvénymódosítások elleni támadást a székelyek va-
lamikori barátja, Traian Băsescu volt államfő és pártja
indította el, de lelkes támogatókra lelt a liberálisokban.
A volt elnök azonban erős szövetségesre talált az egyik
képviselőjében is, aki, miután a liberálisok nem tették
listára a legutóbbi választásokon, az akkor Băsescu által
vezetett Népi Mozgalom színeiben jutott újabb parla-
menti mandátumhoz. És immár innen lődözi nacionaliz-
musba mártott mérgezett nyilait hol a vásárhelyi katolikus
iskola, hol a magyar erdőtulajdonosok, most pedig az
„aberráns” RMDSZ-javaslat felé, holott jogos lenne az
igény, hiszen Románia, bár 1995-ben aláírta, még mindig
nem ültette gyakorlatba a Regionális vagy Kisebbségi
Nyelvek Európai Chartájában foglaltakat (sem).

Mindezek ellenére a jelenlegi államelnök egyenesen
modellértékűnek nevezi Romániát a kisebbségvédelem
szempontjából.

Ilyen „modellek” mellett talán az lehet némileg re-
ménykeltő, hogy a romániai magyarság érdekvédelmi
szervezetének sikerült nemzetközi támogatást szereznie
a törekvéseihez: az Egyesült Államok külügyminisztéri-
umának a Romániáról szóló jelentésébe például beke-
rültek az RMDSZ által jelzett sérelmek, illetve az, hogy
az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójával (FUEN)
összefogva első alkalommal sikerült az Európai Unió elé
vinnie az európai őshonos kisebbségek ügyét. És a lu-
xemburgi törvényszék kedvező döntése nyomán a jövő hó-
napban Európa-szerte elkezdhetik gyűjteni a Minority
SafePack polgári kezdeményezést támogató aláírásokat.

Egyelőre viszont az államfő által dicsért jelenlegi „mo-
dellértékű” kisebbségvédelem folytatódik Romániában.

„Modellértékű” 
kisebbségvédelem

(Folytatás az 1. oldalról)

A Vörös Hadsereg és a Wehrmacht egyenruháját vi-
selő hagyományőrzők elevenítették fel Berlin ostro-
mának eseményeit, köztük a Reichstag (a német
parlament) bevételét vasárnap Moszkva közelében,
a kubinkai Patriot parkban.

Az eseményhez külön megépítették a Reichstag makettjét.
A mintegy 7 ezer néző között jelen volt Szergej Sojgu orosz
védelmi miniszter.

A második világháborús ütközet „hadtörténeti rekonstruk-
ciójában” tíz ország 125 hagyományőrző klubjának csaknem
kétezer tagja mellett több mint száz kaszkadőr is részt vett.
Felvonultattak eredeti német és szovjet tankokat és önjáró lö-
vegeket, valamint katyusákat is.

A harci játék fázisait a német főváros bekerítésétől a Re-
ichstag bevételéig az 1941-ben létrehozott Szovinformbjuro
tájékoztatási és propagandahivatal korabeli híreivel kommen-
tálták.

A Reichstag-makett megépítésének tervével kapcsolatban
Berlin februárban furcsállásának adott hangot, amit az orosz

védelmi tárca élesen visszautasított, rámutatva, hogy az épület
„fontos eleme lesz a Patriot park hadtörténeti tájképének,
szimbolizálva a nácizmus feletti győzelmet”, amely „hozzá-
járul majd a fiatal orosz állampolgárok és Oroszország kül-
földi vendégeinek hazafias neveltetéséhez”.

A Patriot park eddig is számos fegyverkiállításnak, katonai
parádénak és hasonló rendezvénynek helyszíne volt.

Oroszországban sokak számára a szovjet zászlónak a
rommá lőtt Reichstagra történt 1945. május 2-i kitűzése jelenti
ma is a náci Németország feletti győzelem emocionális csúcs-
pontját. Az 1894-ben megépült, de 1933-an leégett Reichsta-
got – amelyet háborús romjaiból csak az 1960-as évek
közepére állítottak helyre a nyugat-berlini hatóságok –, a
német újraegyesítést követően átépítették, és 1999 óta ismét
a német törvényhozásnak ad otthont.

Berlin elfoglalását a hagyományőrzők május 9-én, a győ-
zelem napján ismét el fogják játszani Kubinkában. A tervek
szerint ősszel a Moszkváért vívott második világháborús üt-
közet eseményeit elevenítik majd fel. (MTI)

Berlin ostroma

Ország – világ

Földrengést okozott az első forduló 

Karácsonyi Zsigmond 
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Hat év szabadságvesztésre ítélte
jogerősen hétfőn a legfelsőbb bí-
róság Mircia Munteant, Déva város
polgármesterét.

Az elöljárót először 2013-ban hivatali
visszaélés miatt 4 év felfüggesztett bör-
tönbüntetésre ítélték. A bíróság abban ta-
lálta vétkesnek akkor, hogy egy
köztulajdonban levő telket átjátszott egy
kétes hírű helyi üzletembernek, visszaélve
polgármesteri hatáskörével.

Egy évvel később a polgármester itta-
san gépkocsibalesetet okozott. Egy jelző-
lámpánál nem sikerült idejében
megállítania autóját, és belehajtott az
előtte várakozó autóba. A balesetben több
autó is károsodott. A polgármester tovább
súlyosbította a helyzetét azzal, hogy el

akart menekülni a tett helyszínéről, de a
rendőrök megtalálták egy közeli bokor-
ban elbújva. A baleset ügyében 2015-ben
emeltek vádat ellene, 2016 januárjában
két év börtönbüntetésre ítélték ittas veze-
tés miatt.

A legfelsőbb bíróság hétfőn helyt adott
az elsőfokú ítéletnek, amelyet tavaly jú-
niusban mondott ki a bíróság, így a pol-
gármesternek hat év börtönbüntetést kell
letöltenie.

Muntean 1996 és 2012 között volt
Déva polgármestere, majd 2012 és 2016
a Szociáldemokrata Párt parlamenti kép-
viselője volt. Az ellene indult eljárások el-
lenére tavaly nyáron újból
megválasztották a dél-erdélyi, Hunyad
megyei város polgármesterévé. (MTI)

Hat év szabadságvesztésre ítélték
Déva polgármesterét

Elutasította a legfelsőbb bíróság a kor-
rupcióért korábban jogerősen elítélt
Liviu Dragnea képviselőházi elnök ítélet-
végrehajtási kifogását hétfőn.

A bukaresti kormány fő erejét alkotó Szociál-
demokrata Párt (PSD) elnöki tisztségét is betöltő
politikust tavaly áprilisban két év felfüggesztett
börtönbüntetésre ítélték az akkori államfő levál-
tásáról 2012-ben kiírt népszavazással kapcsola-
tos korrupciós perben.

Dragneát választási csalás megszervezésében
és befolyással való üzérkedésben találták bűnös-
nek, miután bebizonyosodott, hogy a PSD akkori
főtitkáraként és országos kampánystábja vezető-
jeként csalásra bujtotta fel a választási bizottsá-
gok tagjait az érvényességi küszöböt meghaladó
részvétel elérése érdekében, ami Traian Băsescu
akkori államfő leváltását eredményezte volna.

Dragnea – aki a PSD tavaly decemberi válasz-

tási győzelme után priusza miatt nem igényel-
hette magának a kormányfői kinevezést – rend-
kívüli jogorvoslati kérelmét a büntetőper
állítólagos formai hibáira alapozta, egyebek kö-
zött arra, hogy az ítélet indoklását nem egy hó-
napon belül (ahogy szabályos lett volna), hanem
tíz hónap múltán kapta meg.

A legfelsőbb bíróság megalapozatlannak ta-
lálta Dragnea kifogásait, és jogerősen elutasí-
totta a jogorvoslati kérelmet.

A PSD vezetője egyébként következetesen cá-
folta, hogy ítéletvégrehajtási kifogásának benyúj-
tásában a kormányfői tisztség megszerzésének
reménye vezérelte volna. Dragnea ellen egy
másik ügyben is vádat emelt a korrupcióellenes
ügyészség (DNA), így ha még egyszer bűnösnek
találja a bíróság, már nem lehet szó felfüggesz-
tett büntetésről, és az első ügyben kiszabott bör-
tönbüntetését is le kell töltenie. (MTI)

A legfelsőbb bíróság elutasította 
Liviu Dragnea ítélet-végrehajtási kifogását

Az eddigi legsúlyosabb krízis-
helyzetbe kerültek a szociális
szolgáltatásokat biztosító
Maros megyei civil szerveze-
tek. Ellátottak ezrei, hátrá-
nyos helyzetű idős emberek,
súlyos fogyatékkal élő gyere-
kek maradhatnak ellátás nél-
kül, mivel ezek a szervezetek
január 1-től semmiféle anyagi
támogatást nem kaptak a
Maros Megyei Tanácstól –
hívták fel a figyelmet a hely-
zet súlyosságára a civil szféra
képviselői tegnapi sajtótájé-
koztatójukon. A találkozóra
meghívták a gyermekvédelmi
igazgatóság és a megyei ta-
nács képviselőit, viszont csak
a gyermekvédelem sajtószó-
vivője jelent meg. 

A jelen lévő szervezetek egyetér-
tettek abban, hogy az évek során jó
volt az együttműködés az általuk
nyújtott szociális szolgáltatásokat
részben finanszírozó Maros Megyei
Tanáccsal, ezért állnak most döb-
benten a kialakult helyzet előtt.
Évekig tartott, hogy felépítsenek
egy-egy hiánypótló, jól működő
szolgáltatást, hogy lefedjenek bizo-
nyos szükségleteket, amit valójában
az állami szerveknek kellene meg-
tenniük, jól képzett szakembercsa-
pat áll a rendelkezésükre, és most
azzal kell szembesülniük, hogy nem
tudják többé ingyenesen ellátni a rá-
szorulókat, akikkel dolgoztak, a
szakembereiket pedig nem tudják
fizetni. Bár a megye által biztosított
finanszírozás csupán a költségek
egy részét fedezte, más forrásokból
pótolták a hiányzó részt, és felkarol-
ták a nehéz helyzetben élőket,
ugyanis sok esetben megyeszinten
nincsen más alternatíva, ahová az
ellátottaik fordulhatnának. 

Andreia Moraru, az Alpha Tran-
silvana Alapítvány képviselője a teg-
napi sajtótájékoztatón ismertette a
kialakult helyzetet. Mint mondta,
december 31-én lejárt az egyesüle-
tek, alapítványok és a Maros Megyei
Gyermekjogvédelmi Igazgatóság
közötti finanszírozási szerződés, és
nem hosszabbították meg, tehát
azóta, azaz négy hónapja semmiféle
támogatást nem kaptak a szociális
szolgáltatásokat végző szervezetek.
Az illetékesek arra hivatkoznak,
hogy nincsen törvényes keret a tá-
mogatásra, tavaly májusban válto-
zott a közbeszerzési törvény, az
alkalmazási útmutatói pedig tavaly
augusztusban már megjelentek,
tehát bőven lett volna idő előkészí-
teni az új szerződések megkötésé-
hez szükséges eljárásokat.
Ugyanakkor tavaly novemberben

napvilágot látott egy sürgősségi
kormányhatározat, ami a megyei
önkormányzatok felelősségét szö-
gezi le. – Ami súlyosbítja a helyze-
tet, az a kommunikáció hiánya, amit
a megyei önkormányzat részéről ta-
pasztalunk. Az átiratok, amelyeket
kaptunk, nem voltak egyértelműek,
egyszer azt ígérték, hogy meg fog
oldódni ez a probléma, máskor meg
közölték, hogy nincs többé finan-
szírozás. A törvényre hivatkoznak,
de nem tudjuk, hogy pontosan mi-
lyen törvényes előírások miatt kerül-
tünk ebbe a helyzetbe, mert senki
sem tájékoztatott róla. Le kellett
volna ülni, és tájékoztatni az érintet-
teket a kialakult helyzetről, és közö-
sen megoldást keresni. A
nemkormányzati szervezeteknek
nincsenek tartalékaik, vannak, ame-
lyek hitelből folytatták a tevékenysé-
get az utóbbi hónapokban, de oda
jutottak, hogy le kell állítaniuk a szol-
gáltatásokat. Az ellátottak magukra
maradnak, mert nincsen aki átvegye
őket. És a paradoxon az, hogy idén
az előző éveknél nagyobb összeget
különítettek el a megyei költségve-
tésben a szociális szolgáltatásokra –
mondotta Andreia Moraru. 
Ötszáz idős, beteg gondozása van
veszélyben

A Maros megye 26 községében
otthoni beteggondozást végző Gyu-
lafehérvári Caritasnak idén a máso-
dik csapással kell szembenéznie.
Miután februárban drasztikusan
visszavágták az állami támogatást,
most a megyei önkormányzattól ka-
pott összegtől is elestek. Ludescher
László, a Gyulafehérvári Caritas
ágazati igazgatója elmondta, Maros
megyében az alapítványok és egye-
sületek által működtetett szociális
szolgáltatások a csőd szélére jutot-

tak, mert a megyei tanács és a gyer-
mekvédelmi igazgatóság, bár négy
hónap lejárt az évből, még nem ta-
lálták meg a módját, hogyan is le-
hetne finanszírozni ezeket a
szolgáltatásokat. Hozzátette, értet-
lenül állnak a tények előtt, ugyanis
februárban átiratot kaptak a gyer-
mekvédelmi igazgatóságtól, amely-
ben tájékoztatják őket azon
szándékukról, hogy folytatni kíván-
ják az együttműködést, csak meg
kell várni a költségvetés elfogadá-
sát. Ezt biztatásként könyvelte el a
szervezet, majd április 5-én érkezett
egy újabb hivatalos értesítés, hogy
nem lesz újabb szerződés. 

A Caritas által biztosított otthoni
idős- és beteggondozói szolgáltatás
finanszírozása négy pilléren áll, az
egyik az állami támogatás, amit
közel harminc százalékkal csökken-
tettek, a másik a megyétől kapott
összeg, ami a költségek 20-40 szá-
zalékát fedezte, továbbá a helyi ön-
kormányzatok, illetve az ellátottak
hozzájárulása óriási érvágást jelent
számukra a megyei támogatás el-
maradása. Májustól a kétezer Maros
megyei ellátottból ötszáznak nem
tudják biztosítani az otthoni idős- és
beteggondozást, tizenkét munkakör
forog veszélyben. – Az ötszáz sze-
mélyből ötven-száz intézményes el-
látásra fog szorulni, mert nincs aki
gondozza, és ilyen körülmények
között egy személy ellátása tízszer
annyiba fog kerülni a megyének –
vetítette előre a jövőt Ludescher
László. 
„Mit mondjunk az ellátottaknak?”

Valentin Marica, a súlyos szel-
lemi fogyatékkal élő fiatalok fej-
lesztésére szakosodott Cezara
nappali központ képviselője szerint
sajnálatos, hogy éppen a döntés-

hozó szerv, a megyei tanács képvi-
selői nem jelentek meg a találko-
zón. Rámutatott, megalázó a
nemkormányzati szervezeteknek,
hogy valósággal könyörögniük kell
az ellátottaik jogaiért. – A sérült fi-
atalok, akikkel foglalkozunk, egy-
kor csak ordítottak, verték a fejüket
a földhöz, de mára odáig jutottak,
hogy egyedül esznek és öltöznek –
tette hozzá. Az Alpha Transilvana
Alapítvány ugyanabban a hajóban
evez, közel nyolcvan súlyosan sé-
rült gyereknek többé nem tudják
biztosítani az ingyenes fejlesztést,
amint arról múlt csütörtöki lapszá-
munkban részletesen beszámol-
tunk. 

Marinela Gombos, a Rheum-
Care Alapítvány igazgatója felhábo-
rodva tette fel a kérdést: hogyan
mondja azt az agyvérzés után lebé-
nult betegeknek, hogy ne jöjjenek
többé, mert nem tudják ingyenesen
biztosítani a rehabilitációjukat.
Olyan sokan fordulnak hozzájuk,
hogy 12-ről 17-19-re kellett emel-
jék az ágyak számát, és ezeknek a
betegeknek egy része nem tudja
megengedni magának, hogy megfi-
zesse ezt a szolgáltatást. – Más me-
gyékben partnerként kezelik a civil
szervezeteket, amelyek átvállalják
ezeket a szolgáltatásokat, amiket az
államnak kellene elvégeznie, ne-
künk pedig koldulnunk kell érte.
Nem tudatosul az illetékesekben,
hogy ezek mennyire fontosak a
nehéz helyzetben lévőknek – nehez-
ményezte az igazgatónő. 

Dóczy Tamás, a Talentum Alapít-
vány képviselője rámutatott, nem
járható út, hogy a szervezetek újabb
heteket várjanak egy esetleges meg-
oldás reményében, hiszen már így
is visszafordíthatatlan veszteségek-

kel kell számolniuk. A jól képzett
szakembereik, akikre építettek, to-
vábbállnak, mert nem tudják őket
fizetni. – Lehet, hogy öt hét múlva
már nem lesz akivel folytassam
ugyanazt a szolgáltatást – tette
szóvá. 
Bizonyos szolgáltatásokat többé
nem finanszíroznak

A döntéshozó szerv, a megyei ta-
nács képviselőinek, illetve a gyer-
mekvédelmi igazgatóság
vezetőségének a hiányában a szer-
vezetek Doru Constantintól, az
igazgatóság sajtószóvivőjétől pró-
báltak választ kapni az okokról, il-
letve a hogyan továbbról. A szóvivő
sajnos nem sok jóval biztatta őket.
Elismerte, hogy kritikus a helyzet,
az új törvénykezés gyakorlatba ül-
tetése igen nehézkes. 

Mint mondta, ezután csak az el-
helyezési, azaz bentlakó rendszer-
ben működő szociális
szolgáltatásokra biztosítanak finan-
szírozást négy területen: a családi
erőszak áldozataival, hátrányos
helyzetű gyerekekkel, fogyatékkal
élő gyerekekkel, illetve felnőttekkel
foglalkozó szervezeteknek. Szá-
mukra egy úgynevezett megbízatási
szerződés alapján visszamenőleg
megtérítik a januártól kiesett támo-
gatást. 

Viszont ez a csőd szélén álló
Maros megyei civil szervezetek
nagy részére nem vonatkozik,
ugyanis zömében nappali központ
formájában foglalkoznak a sérültek-
kel, hátrányos helyzetűekkel. – A
jelenlegi törvényes kontextusban
nem találtak megoldást az otthoni
beteggondozó szolgálat, valamint a
fogyatékkal élők, illetve hátrányos
helyzetűek nappali központ formá-
jában történő ellátásának a finanszí-
rozására – hangsúlyozta a
sajtószóvivő, aki újságírói kérdésre,
hogy bár a törvénykezés egységes,
más megyékben miért tudtak meg-
oldást találni arra, hogy továbbra is
támogassák a szociális szolgáltatá-
sokat nyújtó civil szervezeteket,
nem tudott választ adni. Mint
mondta, erről a döntéshozó szervek
tudnának érdemben nyilatkozni. 

Lapunk kérdésére, hogy mi lesz
a több ezer ellátottal, ha a szerveze-
tek kénytelenek lesznek felfüggesz-
teni a szolgáltatásaikat, a szóvivő
azt nyilatkozta, ha ebbe a helyzetbe
kerülnek, akkor a gyermekvédelmi
igazgatóság átveszi ezeket a szemé-
lyeket, és bár óriási volumenű
munka lesz, vannak szakembereik,
akik ellássák őket. 

Ha ez meg is történik, sajnos két-
séges, hogy milyen hatékonysággal
tudnak majd eleget tenni egy ilyen
volumenű feladatnak, ami eddig
úgymond le volt véve a vállukról.
Jogos tehát a civil szervezetek ag-
godalma ellátottaik sorsáért, mint
ahogyan azon kérdésük is, hogy
miért kell egy évek óta jól működő
rendszert így ellehetetleníteni. 

Súlyos válságban a szociális szféra 
Több ezer ellátott sorsa megoldatlan

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor



Tíz éve nyitotta meg kapuit a
Sörház utcai egykori raktárépület-
ben a Jazz&Blues Club. Az elmúlt
és röpke pillanatként elszállt évti-
zedben Marosvásárhely egyik emb-
lematikus helyévé nőtte ki magát a
lokál, amelynek igen jó ízléssel be-
rendezett termeiben, valamint a
hozzá tartozó Sörházban számos
kulturális rendezvény otthonra lelt.
A folyamatos bulik mellett fesztivá-
loknak, koncerteknek, színházi es-
teknek, stand-up comedyknek,
kerekasztal-beszélgetéseknek,
könyvbemutatóknak is helyet adó
klub előzménye a régi, víkendtelepi
Jazz volt: azaz az egykori Apolló-
klub keddi és csütörtöki dzsesszest-
jei, ahol a minőségi rock-, blues,
dzsessz- és retrozenék kedvelői –
más hasonló hely nem lévén – kibu-
lizhatták magukat. Azokon a régi,
csónakázóparti estéken, a vad ki-
lencvenes években, illetve a kétez-
res évek legelején Demeter József
volt a DJ: Döme, aki tíz évvel ez-
előtt a társtulajdonossal, Dancs Pé-
terrel közösen létrehozta a mai
Jazz&Blues Clubot.

A tizedik szülinapi partira telt
házas közönség jelenlétében vasár-
nap este került sor a klub nagyter-
mében. Beugró nem volt, a
belépőként feltüntetett 25 lejt lá-
dába dobták az adakozók, akik
ezzel a marosszentannai Szent Fe-
renc Alapítványhoz tartozó iskola-
házban lévő húsz gyereket
támogatták. Az esten számos vásár-
helyi zenekar lépett színpadra, töb-
ben közülük a klub falai között
„nőttek fel”. A fellépési sorrendet
Döme rakta össze, így a legkülön-
bözőbb stílekben utazó formációk
két-három dalig tartó koncertje iga-
zán izgalmas zenei kavalkádot ered-
ményezett, és ezúttal is
megdöbbentően hatott, hogy egy
ilyen, aránylag kis városban, mint
Marosvásárhely, mennyi tehetség
van – többen közülük világszínvo-
nalú produkcióval köszöntötték ti-
zedik szülinapján a dzsesszklubot. 

Alex Man dzsesszgitáros és mo-
toros legenda – aki annak idején az
első koncert fellépője volt – több
együttesben is játszott az est folya-
mán, de színpadra lépett Gabriela
Costa, az Andante Duo, Póra Zoli &
The Stonehill, Bibó Lajos, Ercsei

Ferenc és Kusztos Dávid, Kovács
Norbert, Nemes Tibor, akusztikus
hard rockot játszott a Bronx, rocka-
billyt a Cherry Band, dzsesszmuzsi-
kát Sárosi Péter, saját dalait vitte
színpadra Koszika, a hetvenes évek
végének hangulatát idézte az ősvá-
sárhelyi Polifon, Deák Bill Gyula
három nagy blueshimnuszát dö-
rögte oda a Blue Project, dzsesszel
átitatott népzenét hozott Ritziu Ilka
Krisztina & Ede, ugyancsak saját
dalaival ajándékozott meg a Moon-
fellas, csakúgy, mint Vízi Imre, aki
barátaival – Asztalos Zsolt dobossal
és Sárosi Péter zongoristával – pár
nagyszerű feldolgozással is szín-
padra állt. 

A jó hangulatú, igen magas mű-
vészi színvonalú est igazi zenészta-
lálkozóvá is vált, és igazat kell
adnunk Ritziu Ilka Krisztinának,
aki a színpadon azt mondta, hogy
nincsen az életben olyan alkalom,
amelyre a magyar népzenében ne
lenne egy népdal. Van a születés-
napra is (amely köszöntő a capella
el is hangzott) – az egykori, isme-
retlen szerzővel egyetemben pedig
mi is áldott születésnapot kívá-
nunk!

Pénteken este fotókiállítást
nyitottak meg a szovátai Te-
leki Oktatási Központban Ki-
bédi hétköznapok címmel.

Tavaly októberben Orbán Balázs
nyomdokán Kibéd községben cím-
mel egyhetes dokumentációs fotó-
tábort szerveztek a Kis-Küküllő
felső folyásánál található község-
ben. A Hargita Megyei Hagyo-
mányőrzési Forrásközpont és Kibéd
polgármesteri hivatala együttműkö-
désével és a Hargita Megyei Tanács
támogatásával megszervezett tábor-
ban tizenegy fényképész dolgozott.
Az itt készült fotókból nyílt tárlat
Kibéd hétköznapjaiba nyújt bete-
kintést életképek és tájrészletek
révén. A községnek olyan képi áb-
rázolásáról van szó, melyhez ha-
sonló sosem készült eddig, hiszen
az épület- és szociofotóktól a port-
rékig, táj- és tárgyfotókig számtalan
műfaj, téma fellelhető azokon,

ugyanakkor nem maradhatnak ki a
sorból a jelenkor ízlésvilágát, vív-
mányait tükröző képek sem. Ezek a
felvételek egyfajta üzenetek a világ-
nak: így élnek itt az emberek, ilyen
a környezetük, és ilyen csodálato-
san szép az a táj, amit századok óta
laknak. Az évente más-más tájegy-
ségben szervezett fotótáborok el-
sődleges célja a még meglévő,
múltat idéző építmények, tárgyak,
motívumok, mesterségek, élethely-
zetek, a változó és tünékeny emberi
arcok, tájak megörökítése. 

Az esemény megnyitóján a ki-
bédi Mátyus István Általános Iskola
diákjai verses összeállítással léptek
fel, Szolláth Hunor házigazda kö-
szöntője után a székelyudvarhelyi
Róth András Lajos könyvtárőr nyi-
totta meg a kiállítást. A képanyag
június 30-ig tekinthető meg Szová-
tán, majd Kibéden a nyári faluna-
pok keretében is.

Orbán Balázs közel százötven
éve mutatta be munkájában Kibé-
det, míg ez a fotókiállítás a mai te-

lepülésről szól szól, annak minden-
napjait mutatja be. „Ezek a képek
felbecsülhetetlen eszmei értéket je-
lentenek mindannyiunknak. Miért

fotózik az ember, és miért nézünk
szívesen fotókat? Azért, mert az
ember természetes kíváncsisága, a
közlésvágy, valamint önmagunk új-
bóli megtalálása a cél” – mondta a
megnyitón Orbán Sándor, Kibéd al-
polgármestere.

A kibédi Barabási Attila Csaba
szerencsés dolognak találja, hogy
kívülállók fényképezték a falut, hisz
ő maga is fotós, de ha egy ilyen so-
rozatot akart volna készíteni saját
lakhelyén, nem vette volna észre
mindazt a „kincset”, amit ezek a
művészek – vallotta be lapunknak.
Ő is részt vett a tábor előkészítésé-
ben, a háttérmunkában, és értékes-
nek tartja az alkotásokat, látszik,
hogy az emberek szívesen fogadták,
beengedték portájukra a fényképé-
szeket, akik több ideig lehettek ré-
szesei életüknek. Ő maga lassan
húsz éve fotózik Kibéden, és most
jött rá, hogy az ő alkotásai is doku-
mentumértékűekké váltak, hisz
azóta emberek haltak meg, a falu
megváltozott, fejlődött, és nemcsak
házak, épületek tűntek el, hanem a
sáros utcák is a hozzájuk tartozó te-
héncsordák és libák képével. Jó
lenne, ha minden település részese
lehetne legalább egy ilyen doku-
mentálási munkának, hogy emlékei
megmaradjanak az utókornak – véli
a szakember, kiemelve Dósa Sándor
polgármester ez irányú kezdemé-
nyezését.
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Gligor Róbert László

A falu mindennnapjaiba enged betekintést a mostani tárlat  Fotó: www.facebook.com / Te-
leki Oktatasi Központ

Bemutatták 
a Máglyát Drezdában

Nagy sikerrel mutatták be
szombaton este a Dragomán
György Máglya című regényé-
ből készült színművet Drezdá-
ban. „Iszonyatosan intenzív
előadás volt, a színészek két
órán keresztül meg sem áll-
tak” – idézte fel a premieren
részt vevő író vasárnap az
MTI-nek.

A Máglya alapján készült drámát
a neves német színházi rendező,
Armin Petras állította színpadra. Az
előadás a Vígszínház, a stuttgarti
Staatstheater, a drezdai Stadt-
schauspiel és a nagyszebeni Radu
Stanca Nemzeti Színház együttmű-
ködésének köszönhető. A darabnak
négy premierje is lesz. Petras két
magyar, két német és két román szí-
nésznővel dolgozott hat hétig, aztán
a háromnyelvű előadás bemutatói
előtt külön is próbál a színészekkel
– mesélte el Dragomán György.

A szombati drezdai bemutatón a
stuttgarti színház színésznői, Vikto-
ria Miknevich és Lea Ruckpaul ját-
szottak. Május 7-én lesz a
nagyszebeni Nemzeti Színházban a
premier románul, aztán az őszi
évadban műsorra tűzi a Vígszínház
a két magyar színésznővel, Puzsa
Patriciával és Kopek Jankával, ok-
tóberben pedig Stuttgartban debütál
az előadás – fűzte hozzá az író.

„Úgy mentem Drezdába, hogy a
darabról szinte semmit nem tudtam.
Persze láttam magam előtt a köny-
vet, de nem tudtam elképzelni szín-
házi előadásként úgy, hogy csak két
szereplő van benne. Nagyon látvá-

nyos” – mesélte. Petras 11 jelenetre
bontotta a könyvet, az előadásba a
regény szövegét emelte át néhány
magyarázó mondattal, és egy Kafka-
idézet is elhangzik. Dragomán sze-
rint már a színpadkép is izgalmas:
egy rámpákkal körülvett, jégkockák-
kal feltöltött 4x4 méteres medencét
lát a néző. „Első pillantásra látható,
hogy különleges dolog következik”
– mondta.

A két színésznő végig a színen
van, ott is öltözik át. A koncepció
szerint 11 szerepet játszanak el fel-
váltva, van, amikor mindketten
Emmát alakítják, van, mikor csak
az egyikük.

„Iszonyatosan intenzív előadás,
két órán keresztül meg sem állnak”
– festette le, hozzátéve, hogy a kö-
zönség vastapssal fogadta a produk-
ciót, tízszer is visszatapsolták a
szereplőket, s végül nagyon megil-
letődött, amikor őt is felhívták a
színpadra.

Arról is beszámolt, milyen fontos
volt számára, hogy az előadás
három nyelven készül. „Mi gyerek-
korunkban mind a három nyelvet
megtanultuk” – mondta a Marosvá-
sárhelyről származó Dragomán.

A Máglya a szerző harmadik re-
génye. A könyvben a tizenhárom
éves Emmát, akinek a szülei egy
balesetben meghaltak, váratlanul fel-
bukkanó nagyanyja veszi magához.
Tőle tanulja meg a mindennapok
szertartásait és mágiáit, miközben
lassan feltárul előtte családja törté-
nete, amely szorosan összefonódik a
történelmi múlttal. (MTI)

Skóciai vendégek 
A WANT című produkció 

a PASS Edinburgh előadásában
Marosvásárhelyen vendégszerepel az edinburghi Performing Arts Stu-

dio Scotland (PASS Edinburgh) társulata, melynek tagjai április 27-én,
csütörtökön 19.30-tól a WANT című produkciót mutatják be angol nyel-
ven, a Nemzeti Kistermében.

A WANT című előadás a PASS Edinburgh másodéves egyetemi szí-
nészhallgatói – Scott Johnston rendező által koordinált feltáró munka ered-
ménye/ feltáró munkája. Ez a produkció megtart néhány témát és
szövegrészt a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Guga Junior csapatának
két évvel ezelőtt szintén Scott Johnstonnal színre vitt, azonos című válto-
zatából. Az angol nyelvű előadás jelenlegi variánsát kifejezetten a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház kistermi körülményeire alkalmazták.

A WANT című előadás skóciai szereposztásában 27 ifjú színészjelölt
szerepel. 

Jegyek nyolc lejes egységáron válthatók a Kultúrpalotában működő
jegyirodában, a színházi jegypénztárban, valamint online a www.bilet-
master.ro oldalon.

Fotósorozat Kibédről

Egy évtizede alakult a Jazz&Blues Club
Tíz a zenéért

Kaáli Nagy Botond

Fotó: Bibó Lajos



Kutyfalva közigazgatási egy-
ségéhez négy falu tartozik: a
községközpont, Oláhpéter-
laka, Marosoroszi és Maros-
dátos, a lakosság lélekszáma
kétezer körüli. A polgármes-
teri hivatal hét éve költözött
az új székhelyére, a vissza-
szolgáltatást megelőzően a
Degenfeld-kastély szolgált
több községbeli létesítmény,
így az önkormányzat székhe-
lyeként is.

Amint Şuta Ilie polgármester és
Bükkösi József alpolgármester el-
mondta, egyik legnagyobb tervük
a víz- és szennyvízhálózat kialakí-
tása, amit az Aqua Invest mester-
tervében való pályázati
finanszírozástól remélnek. Amint
Bükkösi József alpolgármester
hangsúlyozta, a kutak vize nitráttal
és nitrittel szennyezett, mivel min-
den gazdaságban van egy szenny-
gödör is, a talajba szivárgó
szennyvíz pedig fertőzi a kutak
vizét. A laboratóriumi elemzések
kimutatták, hogy főleg csecsemők
egészségére veszélyes a kútvíz

használata. A Maros folyón keresz-
tül épülő gyaloghíd – amely Ma-
rosdátossal köti össze a
községközpontot – egyharmada
már elkészült. „A XXI. században
már ideje megszüntetni a csónak-
kal való átkelést a két település kö-
zött” – hangsúlyozta a
polgármester. Az elöljárók az utak
aszfaltozása és kövezése mellett a
kutyfalvi műgyepes minifocipálya
kialakítását említették a megvaló-
sított tervek között, az új kultúrház
átadását, az elkövetkezendőkben

pedig újabb aszfaltozott mellékut-
cák és járdák kialakítását tervezik. 

Nem mellékes az erdélyi autó-
pálya Marosvásárhely–Aranyos-
gyéres közötti szakaszán az építési
munkálatok megkezdése, amellyel
újabb munkahelyek létesülnek a te-
lepülés lakói számára is. A terüle-
tek kisajátítási folyamata még nem
kezdődött el, elég nagy a zűrzavar
e téren, ennek ellenére a termés
egy részét tavaly júniusban alapo-
san tönkretették azzal, hogy a mun-
kagépek behatoltak a bevetett
földterületekre és kijelölték az au-
tópálya nyomvonalát. Kormány-
rendeletre tette meg akkor az
építőcég ezt a lépést, annak elle-
nére, hogy nem rendelkeztek még
sem környezetvédelmi, sem épít-
kezési engedéllyel. Az elöljárók
szerint az időközben szerződést
bontott Bechtel cég tervei alapján
jelölték ki az autópálya nyomvona-
lát, de időközben a kivitelezési ter-
vek változtak, valószínűleg
nagyobb földterületeket foglalnak
majd el a marosoroszi, kutyfalvi,
de még a marosbogáti tulajdono-

soktól is. 
Egyelőre a kuty-

falvi munkaponton
várakoznak a beve-
tésre, az elképzelé-
sek szerint az
olasz, román és
német építőcégek
társulásából álló
Astaldi remélhető-
leg rövidesen meg-
kapja az enge-
délyeket, és el-
kezdődhetnek a 
Kutyfalva–Ara-
nyosgyéres közel
18 km-es szaka-
szon a tényleges
autópálya-építési
munkálatok.

Megtévesztő kormányígéretek
Tíz hónapja, június 19-én tor-
nádószerű vihar söpört végig
Kutyfalva községen, melynek
nyomán a kifedett és ledön-
tött ingatlanok látványánál
megdöbbentőbb a református
templom toronysisakjának a
leröpítése volt. 

A kutyfalvi, valamint az ugrai re-
formátus közösség lelki gondozását
a Lukács-Lőrincz Csilla és Lukács
Vilmos István lelkész házaspár
végzi. A kutyfalvi református egy-
házközség a tatárjárás idején még a
marosdátosi leányegyházközsége
volt, az eltelt évszázadok során
azonban a dátosi magyar közösség
eltűnt, Kutyfalván pedig a nyilván-
tartások szerint a reformátusok lé-
lekszáma 195, ennél jóval kevesebb
az egyházfenntartó hívek száma. 

Tavaly az orkánerejű szél kisza-
kította a tartógerendákat a templom
toronyrészének falba épített tartó-
koszorújából, és a földre csapta a to-
ronysisakot. A szomszéd települések
lelkészeinek, elöljáróinak segítőkész-
ségét bizonyítja, hogy már az első
órákban felajánlották támogatásu-
kat, amelyért hálásak maradnak. 

Amint Lukács Vilmos István lel-
kipásztor hangsúlyozta, a helyreál-
lítási munkálatot lassítják a
bürokratikus folyamatok, illetve a
műemlékké nyilvánított templom
terveinek és felújítási költségeinek
a nagysága. A felújítás sokkal több
időt vesz igénybe, mint gondolták,
a terv értékéből akár fel is lehetne
újítani a templomot. Az adomá-
nyokból szép összeg gyűlt össze, de
még mindig nem elegendő a mun-
kálatokhoz. A templomot ért ka-
tasztrófáról értesülve pár nap alatt a
Magyar Miniszterelnökség Kulturá-
lis Örökségvédelemért és Kiemelt

Kulturális Beruházásokért Felelős
Államtitkárságának küldöttsége a
községközpontba érkezett annak ér-
dekében, hogy a helyszínen mérjék
fel a károkat és a teendőket, illetve
anyagi támogatást nyújtsanak a re-
formátus templom tornyának újjá-
építéséhez.

A 15. században épült gótikus
templom kiemelt jelentőségű mű-
emlék épület, amelynek középkori
jegyei mindmáig fennmaradtak,
ezért a magyar állam műemlék jel-
legénél fogva is fel szeretné tárni,
és az épület teljes felújításában gon-
dolkodnak. A magyarországi kultu-
rális örökségvédelemért felelős
helyettes államtitkár, Puskás Imre
tavalyi látogatása során azonnali se-
gítséget ajánlott fel a kutyfalvi re-
formátus templom számára a
Rómer Flóris Terv vis maior kere-
téből. A helyettes államtitkár akkor
elmondta, a külhoni magyar vonat-
kozású épített örökség feltárására,
megóvására és megismertetésére el-
indított program éves kerete mellett
lehetőségük van egy elkülönített
összeg felhasználására, amely a
műemlék épületeket ért hasonló jel-
legű természeti katasztrófák esetén
a gyors beavatkozáshoz szükséges.
Ennek a finanszírozásnak köszön-
hető, hogy nyolc nappal a vihar
után már állt a jelenlegi ideiglenes
védősisak, amelynek gyakorlati
haszna jelentős, mivel a csapadék
ellen védelmet nyújt. 

Állami költségvetésből a kuty-
falvi református templom nem ré-
szesült kártérítésben, a biztosítóval
pedig egyelőre nem sikerült egyez-
ségre jutni, ugyanis a becsült kár ér-
tékének tíz százalékát fizették volna
ki, ezt azonban a püspöki hivatal
képviselői nem hajlandók elfogadni.
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Kutyfalva község lakosságá-
nak nagy része csak a Trans-
electrica áramszállítótól
kapott pénzsegélyt a tavalyi
viharkárok enyhítésére. 

Amint Bükkösi József alpolgár-
mester elmondta, az országos ener-
getikai vállalat 66 ezer lejt juttatott
a községnek olyan támogatási szer-
ződés kíséretében, amelyben leszö-
gezték, hogy csakis magánszemélyek
részesülhettek a pénzösszegben, és
annak érdekében, hogy minden érin-
tett ingatlantulajdonosnak jusson, a
károk mértékének függvényében
családonként 4,2%-ot kaptak – tud-
tuk meg az elöljárótól. Így négyszáz
kutyfalvi és marosdátosi család része-
sült pénzsegélyben az áramszállítótól,
amit a községben lévő földterületekre
helyezett magasfeszültségű hálózat
tartóoszlopainak a helyfoglalása mi-
atti kötelességtudattól is vezérelve
ajánlhattak fel (sz. m.).

A Család-, Munkaügyi és Szoci-
ális Védelmi Minisztérium harminc
szociális ankétot végzett a község-
ben élő nehéz anyagi helyzetben
lévő családoknál, egyedülállóknál
és kisnyugdíjasoknál, ebbe azonban
nem vonta be az önkormányzat
munkatársait, amit nehezményeztek
is, utólag ugyanis kellemetlen hely-

zetekkel szembesültek. A harminc
felmérés eredményeként négy-
hatezer lejt kaptak azok a szemé-
lyek – közülük egyesek elhuny-
tak, mire átvehették volna a
segélyt –, akiket hátrányos hely-
zetben élőknek ítéltek meg a fel-
mérést végző szociális munkások.
Az ezen a vonalon zajló segélyezés
sok elégedetlenséget váltott ki azok
körében, akik  jelentéktelen pénz-
segélyben részesültek a Transe-
lectricától kapott összegből, és
tudomást szereztek a munkaügyi
minisztérium nagyobb összegű
kártérítéseiről, amiből kevesen
kaptak.

A Transelectrica 
„figyelmessége”

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Kutyfalván is szennyezettek a kutak
Az ivóvízhálózat kiépítése elengedhetetlen

A református templom felújítása 
Állami támogatás nélkül

határidejét legkésőbb két héten be-
lülinek nyilatkozta. 

A megígért két hét helyett tíz
hónap telt el, de a gyorssegélyben
a kormánytól magánszemélyek
mindmáig nem részesültek, annak
ellenére, hogy a községközpontban
és Marosdátoson nem volt olyan
ingatlan, amely valamilyen formá-
ban ne károsodott volna. Azon a
vasárnap estén a vihar miatt Kuty-
falva és Marosdátos áramellátás
nélkül maradt, illetve a környező
települések áramellátásában is za-

varok keletkeztek, a hat magasfe-
szültségű villanyoszlop kidőlése
miatt mintegy 14.000 fogyasztót
érintett az áramkiesés. Kutyfalván
153 lakóház tetőzete részlegesen
megrongálódott, hét teljesen tönk-
rement, ugyanakkor a községköz-
pont tömbházának és az iskolának
a tetőzetét megtépázta, a reformá-
tus templom tornyát pedig teljesen
kifedte a szélvihar. Marosdátoson
150 háztető rongálódott meg, öt
háztetőt teljesen újjá kellett építeni.
Amint a polgármestertől megtud-
tuk, a kormány a közintézmények

felújítására utalt ki némi segélyt,
ami megközelítőleg sem volt ele-
gendő. A 800 ezer lejre becsült kár
ellenére hozzávetőleg csupán 250
ezer lejt utalt ki a kormány, amit
kimondottan a közintézmények,
valamint megrongálódott hidak,
pallók és utak javítására fordíthat-
tak. A Hivatalos Közlönyben meg-
jelent kártérítési listán azonban
olyan községek is szerepeltek,
amelyek nyolcmillió lejes kártérí-
tésben részesültek annak ellenére,
hogy térségüket nem sújtotta ha-
sonló természeti katasztrófa.

(Folytatás az 1. oldalról)



Híre ment a nagyvilágban – a
közösségi hálónak és minden
más internetes információto-
vábbító csatornának köszön-
hetően –, hogy újra látszik a
falu. Már ami maradt belőle.
Egy véletlennek – a falu víz alá
kerülésénél jóval kisebb sze-
rencsétlenségnek – köszön-
hető mindez, ugyanis a gát
zsilipeit működtető őrházhoz
vezető betonhíd beszakadt.
Ahhoz, hogy a szerkezetét
megerősítsék, le kellett en-
gedni a  bözödújfalusi tó vizét. 

Tények mérlegen 
Történelminek mondható idő-

szak, hiszen a sártengerből felbuk-
kan a múlt. A mai napig vitatott,
hogy szükség volt-e a tó létrehozá-
sára. A vízügyi szakemberek azt ál-
lítják, hogy ez megvédi
Erdőszentgyörgyöt és a Kis-Kü-
küllő menti falvakat a megyehatá-
ron túl is. Létesítése óta voltak már
olyan esőzések, amikor jelentős
vízmennyiséget tartott fenn, miköz-
ben lefelé, a folyás mentén több he-
lyen is kiöntött a víz a mederből.
Ezek a száraz szakmai érvek. Egy

nagyobb árvízvédelmi terv része-
ként a gátat 1975-ben kezdték épí-
teni, 1977–1984 között szüneteltek
a munkálatok, majd 1985-től kezd-
ték kitelepíteni a pusztulásra ítélt
Bözödújfalu lakóit. 1994-ben érte el
a tó a tervezett szintet, amikor is
csupán az azóta leomlott, de sokáig
a hely szimbólumává vált templom
tornya maradt meg. Ezek a tények,
amelyek a falu emlékére emelt „si-
ratófal” kertjében levő információs
táblán állnak. Önmagában tragédia,
ha valakinek el kell hagynia ottho-
nát, szülőföldjét. De az is kataszt-
rófa, ha egy pillanat alatt akár tűz,
akár árvíz megsemmisít, romba
dönt egy épületet. Még mindig
megválaszolatlan, hogy ha nincs a
gát, a Kis-Küküllő áradásakor hány
otthont sepert volna el a víz. A táb-
lán az áll, hogy 1992-ben 126 la-
kosa volt a falunak, ebből 99
magyar, 23 cigány és négy román.
A kitelepítés végén nagyjából eny-
nyien váltottak házat, otthont. A
többi legenda. Mert kapcsolatba
lehet hozni Bözödújfalut Nicolae
Ceauşescu 1980-as években meg-
hirdetett falurombolási politikájá-
val, amely – tegyük hozzá – nem
csak a magyarlakta területeken zaj-
lott, de elfogultságot jelent ennek
tulajdonítani Bözödújfalu pusztulá-
sát. Mert jóval azelőtt volt hasonló
– vízügyi és energetikai elgondolás-
ból véghezvitt – ennél nagyobb mé-
retű kitelepítés. Az 1960-ban
befejezett, átadásakor több európai
szakterületi, építkezési rekordot
megdöntő békási vízgyűjtőről van
szó, ahol 1956-tól kezdődően ösz-
szesen 18.760 – talán kevés kivétel-
lel – román lakost, három falut
(Răpciune, Cârnu, Reţeş) költöztet-
tek el halottaikkal (a temetőkkel)

együtt. Igen, ezek is fájdalmas té-
nyek. És azon is lehet morfondí-
rozni, hogy a több évtizede
meglévő Békási-tó árvízvédelmi, de
főleg energetikai szempontból mi-
lyen hasznot hozott. Mi nyom töb-
bet az érvek és ellenérvek
mérlegén? 
Eladható történet 

Az idegenforgalmi szakértők azt
állítják, hogy többféleképpen lehet
motiválni, ösztönözni a turistákat
arra, hogy az iparág fogyasztói le-
gyenek. Hiába a megfelelő szállás,
étkeztetési feltételek, ha nincsenek
testhezálló programok a szabadidő
eltöltésére. Az idegenforgalmi 
vonzerőt növeli, ha a látványosság
(épületek, parkok, stb.) mellé vala-
milyen történet is társul, akár a va-
lamilyen (világ-) történelmi
eseményhez kötődő helyszínek.
Ilyen lett néhány hete Bözödújfalu
is a víz alól előbukkanó épületeivel,
ahova – inkább hétvégente – több
százan kilátogatnak. Pedig a kövek
nem az ősember életmódjáról vagy
több ezer éves birodalomról, eget-
rengető, világot felforgató múltról
mesélnek. Olyan házak ezek, ame-
lyek (most már) a múlt században
még álltak, s élték mindennapi éle-

tüket az ott lakó, szorgos gazdaem-
berek, akik a környéken legeltették
állataikat, kaszálták a mezőt. Elő-
bukkannak lábbelik, edények, evő-
eszközök és még sok minden, amit
talán jóval a költözés előtt kidobtak,
s így most már az egyéni sorstragé-
diák néma tanúi maradtak. A törté-
nettel fűszerezett látvány vonzó.
Pedig csak egyszerű – az épületek
egykori nagyságáról árulkodó – be-
tonlépcsők, beszakadt betonpadlók,
pinceablakok, sok helyen pedig a
környék sajátos építészetét még
őrző homokkövekből állított falma-
radványokat lehet körbejárni, fo-
tózni az iszaprengeteg hátán,
köveken egyensúlyozva. Több szá-
zan járják körbe az alig pár száz
négyzetméteres területet, az egykori
utca két oldalán levő épületek ma-
radványait. 

Ez már katasztrófaturizmus, mert
van ilyen is. Vannak, akik „bejár-
nak” árvíz, földrengés, szökőár
vagy bombatámadás, netán háború
sújtotta vidékeket, helyeket. Mert a

romok mögött ott van a történet, a
sorsok, mások szerencsétlensége,
ami empátiára ösztönöz, vélemény-
formálásra, attitűdre kényszerít. S
ez alól Bözödújfalu sem kivétel. S
hogy ez miként vetítődik ki a láto-
gatókra? Erről is meg lehet győ-
ződni néhány órás csendes
szemlélődés után. Mert volt olyan
is, aki csodálkozva, sajnálattal kat-
tintgatta fényképezőgépe, okostele-
fonja gombját, de olyan is akadt, aki
ATV-vel vagy terep-motorkerékpár-
ral a romok között lavírozott,
mások pedig söröztek, mulattak,
miközben a kiürült palackot, üveget
az „amúgy is szeméttel telt” mo-
csárba dobták. S ennél szomorúbb,
hogy az egyébként is száraz patak-
parton még mindig irdatlan szemét-
halmok vannak bokrok, fák alatt,
nem a katasztrófaturisták hagyaté-
kaiként. Mert ott van a másik törté-
net. A tóé, ahol lehet horgászni,
fürödni, vízisportokat űzni és sok
mással foglalkozni, amiért valóban

egy kis turistaparadicsom-oázissá
lehetne varázsolni a környéket. 
A lehetőség adott, csak megfelelő
hozzáállás kell 

Tragédián innen és túl, a lehető-
ség adott. És az, aki a megélhető-
ségre kényszerült, tudja, hogy
miként kell lépni. Ottjártunkkor a
tóhoz legközelebb álló – cigányok
által lakott – ház előtt két gyerek
szalmából készült kézművestermé-
keket árult. Egy felnőtt arra is vál-
lalkozott, hogy szekerével az
emlékfal elől a romokig „fuvaroz-
tatja” az alkalmi ügyfeleket. Mások
pedig az emlékhely bejáratánál a
vízben álló templomot ábrázoló hű-
tőmágneseket árultak. És ez nem
baj. Sőt. Tudomásunk szerint az er-
dőszentgyörgyi önkormányzatnak
is szándékában áll a bözödi tavat és
környékét értékesíteni idegenfor-
galmi szempontok szerint. Az
egyik, Bözödújfaluban üresen álló,
jó állapotban levő házban egy kis
emlékmúzeum berendezését is ter-
vezik. Leaszfaltozták Hargita

megye határáig az utat. Remélhető-
leg a szomszédos megye önkor-
mányzata folytatja a munkálatot, és
akkor Erdőszentgyörgyöt a bözödi
tó érintésével össze lehet kötni Kő-
rispatakkal (szalmakalap-mú-
zeum), Etéddel és Énlakával,
illetve Farkaslakával, s így ezeken
a hagyományos székelyföldi tele-
püléseken is fellendülhet az 
idegenforgalom, amely akár gazda-
sági jövedelmet is generálhat. Mert
ez a jövő. 

A múltba életet lehelhet a jelen.
Addig azonban arra kell hatni, hogy
a szolgáltatások, a kínálat „fogyasz-
tói” ne tegyék tönkre a szellemi-
épített örökséget, ne szemeteljenek
és ne vigyék magukkal emléknek
mindazt, amiből talán több nemze-
dék is – jó értelemben – hasznot
húzhat. Bár ottjártunkkor voltak
olyanok is, akik főhajtással távoztak
a helyszínről, a bözödújfalusi rom-
túra nemcsak az épületek látványá-
tól volt lehangoló. Katasztrófa – ez
a turizmus!
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Fotó: Vajda György

Vajda György

Katasztrófaturizmus
Romtúra a tóban 



Feltételezzük, hogy van egy iskola Marosvásárhe-
lyen. Természetesen több is, de ez különösen figye-
lemreméltó. Van az iskolának vezetője, vezetőtanácsa,
tanári kara stb., ahogy szokott ez lenni. És tanulók.
Kicsik és nagyok. Elméleti és szakoktatás. Derűsen
daloló oklevelek, tucatszám. És fegyelmi gondok,
ahogy mindenhol vannak. De hogyan kezeljük eze-
ket?

Innovatív módon, hogy nehogy a hagyományos,
örök emberi értékrendhez való ragaszkodás vádjával
illessenek! Nehogy azt gondolják, hogy nem vagyunk
elég befogadóak, vagy hozzájárulunk az iskola osz-
tálylétszámainak csökkenéséhez! Ne ijedjen meg a
külvilág, hogy konzervatívan rendet, fegyelmet sze-
retnénk, ha ez már a szülők egy részének nem fontos!
Hát hogy szólhatnánk bele a változó világ rendjébe,
a tanuló életébe iskolaként? Minek az iskolának isko-
lakinézet, erkölcsi tartás, méltóság? Ez mind divatja-
múlt. 

Előfordulnak eme képzelt iskolában a szabálysér-
tések különböző árnyalatai a szóbeli agressziótól a
testi bántalmazásig. De vannak kiváló eredmények!
Ennyi elég. Mi azonban kételkedünk abban, hogy a
szabálysértéseket sorozatosan elkövetők érik el a
nagy eredményeket. (A kételyeinkkel maradunk.) 

Képzeljük el az intézményvezető innovatív hozzá-
állását: számunkra az eredmények a fontosak, a dip-
lomák beszélnek. Nem számít, hogy szivarfüst
gomolyog ki a kapualjból, nem számít a kirívó öltö-
zet, a fej különböző részeiből kiálló fémdarabok, ki-
lométerekre virító smink, hiszen a szülő ezt mind
elfogadja, így engedi iskolába a gyermekét (vagy ki
tudja…), mit tehetnénk akkor mi? Minek legyen
akkor az iskolának szabályrendszere, vagy ha mégis
porosodik valahol, minek kellene aszerint együttmű-
ködni? Küzdjön a tanár, mindenki a maga szigetén
kedve szerint, nem szükséges az egységes hozzáállás,
hiszen meg lehet nézni a weboldalon, az eredmények
csodálatosak. 

Minek gondolkodjunk alapvető emberi értékeken,
ne beszéljünk keresztény értékekről! (Jó az iszlám is!)
A tolerancia a legfontosabb. És ha akad különböző
osztályokban egy-egy falkavezér, aki rettegésben

tartja, zsarolja a többieket, minek foglalkozni vele?
Majd megfigyelés alatt tartjuk. Elég, ha szünetek ide-
jén a takarítónő néha benéz az osztályokba, lezárni a
tüzet. Elég, ha a falkavezér szülei esetleg támogatják
anyagilag az iskolát, persze nem annyira, hogy a va-
kolat ne hulljon a fejünkre. Törhet szemüveg, szék,
koppanhat fej a földhöz, később daganatosodhat (az
már iskolán kívül lesz, miért vállalnánk a felelőssé-
get?), öntözhetnek táskákat tejjel, borulhat bútorzat,
tapadhat szendvicsre fal, por… egye a balek, ha ott-
honról csomagolnak neki ósdi módon. 

Legyünk nyitottak, ha Nyitott az intézmény! Be-
juthat az épületeibe magát mutogató férfi, de ne ag-
gódjunk, erőszak nem történt, tapasztalatszerzés
csupán. Legyenek sokoldalúan képzettek a tanulók.
Aztán sokszínű ismereteikkel ocsmányul szidalmaz-
hatnak, csúfolhatnak tanárt, szülőt, Istent, nevezhetik
egymást árulónak, ha valaki közülük segítségért kiált,
vagy azt mondja: ELÉG! Szakadhat nadrág s lelkek
darabokra, mit számít mindez ebben a lúzer társada-
lomban?

Kis kihágások ezek, játszanak a szegény gyerekek.
Nem számít, ha kisbetűvel írnak személyneveket,
hogy a kell csak ke! Vannak nagyszerű eredmények.
És hát kamaszok, ifjak! Útkeresők! Ne szabjunk ha-
tárokat, csak enyhén, finoman, nehogy felháborítsuk
a családokat húsvét előtt! Ne mutassunk utat, majd
rátalálnak maguktól valamilyenre! 

És kétszeres, háromszoros erőfeszítéssel e magasz-
tos hangulatban, a meginnovált értékrenddel bíró is-
kolában érjen el tanár, diák eredményeket.
Megtapsoljuk őket!

A sokszínűség teszi szebbé a világot, mit számít az,
hogy a sötét színek válnak uralkodóvá!

Gratuláljunk e képzelt iskolának a sok szép
eredményért, és azoknak a tanároknak, szülőknek,
akik valóban fel merik vállalni a küzdelmet az
alapvető emberi, erkölcsi tartásért az oklevélszer-
zés mellett.

Lehet, rádöbbennek némelyek, hogy néha nem elég
csak magunkból kiindulni, még ebben az önteremtő,
posztposztmodern korban sem!

Fábián Olga

Először szervezték meg Romá-
niában a tanügyminisztérium által
elismert és finanszírozott országos
magyarságtörténeti tantárgyver-
senyt, így a fenti cím egyfajta szlo-
genje lett a vetélkedőnek.
Csíkszeredai tartózkodásunk ideje
alatt, az április 20-i megnyitótól a
21-i ünnepélyes díjátadóig, formá-
lis és informális beszélgetéseken
számtalanszor elhangzott, hogy a
tantárgyverseny jóváhagyása Nagy
Gabriella minisztériumi tanácsos-
nak köszönhető, akinek számos
akadályt, gáncsoskodást kellett le-
küzdenie ezért. 

Ahogy megszokhattuk a külön-
féle kisebb-nagyobb erdélyi ren-
dezvények alkalmával, a magyar
állam most is ott volt a rendezvény
főtámogatói között. A támogatás
ezúttal a csíkszeredai magyar fő-
konzulátuson keresztül érkezett. 

Az országos olimpia egyik érde-
kessége az volt, hogy a diákok két-
fős csoportokban versenyeztek,
egy maximum négyperces kis szín-
darabot kellett bemutatniuk. Ez ko-
moly szakmai viták tárgya volt a
verseny alatt is, de a diákok lelke-
sedéssel készültek a feladatra.
Egyik fontos érv mellette az, hogy

így több diákot lehet díjazni. Az
aradi Szabadság-szobor Egyesület
különdíjainak egy részét a zsűri a
három legnagyobb pontszámot
kapó előadásnak ítélte. Így kapott
különdíjat a bernádys Kiss Tamás
és Kovács Dóra, valamint a köves-
dombi általános iskolában tanuló
Forró-Bathó Eszter Anna és Mătea
Ramona-Cristina. 

A marosvásárhelyiek közül a
szintén kövesdombi Papp Tessza
Xénia és Török Adrienn szerezte
meg a legjobb helyezést, ők harma-
dikok lettek a hetedikesek között.

A tantárgyverseny központi bi-
zottságának Maros megyei tagjai
szerint (Kedei Pál Előd és Imre
Zsolt) az országos olimpia egyik fő
pozitívuma, hogy kisvárosokban és
falvakban élő diákok nagy szám-
ban vettek részt rajta. A hatodiko-
soknál például az I. díjazott a
dicsőszentmártoni Hidi Andrea
Krisztina és Béres János volt.

Folytatás következik, jövőben
a sepsiszentgyörgyi Mikes Kele-
men Elméleti Líceum lesz a 
házigazda. 

Kerekes Szilárd

Április 18–20. között sűrűn teltek
az SD-kártyák a galonyai Auguszta
vadászkastélyban. Huszonegy diák
(három kivételével a római katoli-
kus iskola tanulói) vett részt másod-
jára abban a fotótáborban, ami a
Római Katolikus Teológiai Líceum
fotós szakkörének a gyakorlati ré-
szét jelenti. A szakkör vezetőjét,
Körtesi Sándor Gábort segítette a
szervezésben Szigeti Szenner Szi-
lárd médiaszakember-fényképész.
A háromnapos program keretében
sor került elméleti és gyakorlati
programokra egyaránt: a résztvevők
gyakorlatba ültethették ismereteiket
a természet-, makro-, szoció- és
asztrofotózás terén, a műhelymun-
kák során pedig színezett vízcsepp-
fotózásra és stúdiófényekkel ellátott
portréfotózásra is sor került. A tábor
programjából nem hiányoztak a
csapatépítő, bizalomfejlesztő játé-
kok sem, ugyanakkor az esti órák-
ban fotós kérdésekből álló
kvízjátékban tesztelhették tudásukat
a résztvevők. Az utolsó nap „átköl-
tözött” a tábor a marosvécsi Ke-
mény-kastélyba, ahol megnyílt az a
fotókiállítás, amely a tábor résztve-
vőinek fotóanyagából készült, és
amelyen 48 szebbnél szebb fényké-
pet állítottak ki a részt vevő gyere-
kek. Ezt május 10-ig tekinthetik
meg az arra járók, majd pedig

május 14-én, vasárnap a marosvá-
sárhelyi unitárius templom Dersi
János kiállítótermébe költözik át a
kiállítás. Az utolsó nap fénypontja
az analóg fotólabor megnyitása és
kipróbálása volt. A tábor ideje alatt
a résztvevők kipróbálhatták az ana-
lóg fotózást is. A filmet még a galo-
nyai táborhelyszínen elő is hívták,
majd a marosvécsi Kemény-kas-
télyban berendezett állandó analóg
fotólaborban Velicsek László Mik-
lós fotográfus irányítása alatt „pa-
pírra vitték át a lencsén keresztül
látott világot”. Ez mindenki szá-
mára hatalmas élményt jelentett. A
fotólaborba, amely több marosvá-
sárhelyi, fotósmúlttal rendelkező
család adományából állt össze, és
amely állandó része marad a Ke-
mény-kastélynak, ezentúl is szíve-
sen látnak minden érdeklődőt
előzetes bejelentkezés után egy, a
dicső múltat idéző hagyományos
filmelőhívásra.

A résztvevők ellátását, a csalá-
dias táborhangulatot a házigazdá-
inknak, Nagy Kemény Gézának és
Tóth Andreának köszönhetjük,
akiktől minden tábori résztvevő
egy-egy oklevelet is átvehetett,
ugyanakkor a tábor költségeinek
egy részét a csíkszeredai magyar
konzulátus vállalta magára. 

Körtesi Sándor

Történelmet írtunk

A verseny egyik győztese: a tél – hótündér a Kós Károly Szakközépiskola leánybentlakása
előtt

A rovatban közölt levelek tartalmáért, a tényállítások 
hitelességéért a szerzők felelősek.  Elektronikus postán is 

fogadjuk leveleiket. 
A levélírók minden esetben tüntessék fel telefonszámukat 

és lakcímüket.  
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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Az iskola csak tanít, vagy nevel is?
,,(…) nem gondoltam, hogy komolyan veszik, amit csinálok. 

Magamból indultam ki…” (VII.-es tanuló)

FényKép(e)zőtábor 
a hegyek között
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A marosvásárhelyi Bolyai Far-
kas Elméleti Líceum szervezésé-
ben idén második alkalommal
rendezték meg Marosvásárhelyen
a 3. osztályos gyerekek számára
kiírt Napsugár öttusabajnokság
Maros megyei döntőjét a Szász Al-
bert Sportlíceumban. Idén kétszer
annyian versenyeztek, mint a ta-
valy: 18 csapat (mintegy 100 gye-
rek) vett részt. A megmérettetés
ötletgazdája a Napsugár főszer-
kesztője, Zsigmond Emese, a részt-
vevőket a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum igazgatója, Mátéfi István
köszöntötte.

Az iskolások öttusáján a követ-
kező erőpróbákon kellett helyt-
állni (zárójelben az adott
versenyszámot teljesítő csapatta-
gok száma): ügyességi akadálypá-
lya (4), helyből távolugrás (2),
célba dobás (1), egyensúlyozás
(1) és 20 méteres váltófutás (4).
Hibátlan teljesítmény esetén a
csapatok legtöbb 82 pontot gyűjt-
hettek. 

Mint a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum testnevelő tanára, Bálint
Julianna elmondta, a rendezvényen
elsősorban a részvétel volt a fon-
tos. A diákok a tisztes helytállás re-
ményében álltak a rajthoz, és
mindez örömmel és jókedvvel pá-
rosult. „Örvendünk, hogy gyerekek
százait mozgósítottuk ezzel a tevé-
kenységgel. Úgy érzem, elértük cé-
lunkat, hiszen a visszajelzésekből
arra következtethetünk, hogy min-
den gyerek jól érezte magát. Min-
denki nyertes volt, aki részt vett.
Bízom benne, hogy ez a sportver-

seny egyre nagyobb méreteket ölt
majd a jövőben. Mindenkinek kö-
szönöm a támogatást” – mondta el
a Népújságnak Bálint Julianna test-
nevelő tanár.

Érdekességként említhető, hogy
amely csapat megnyeri az országos

címet, az rendezheti a következő
évben a döntőt. 

A Napsugár öttusabajnokság
megyei bajnok együttesének ver-
senyzőit Bálint Julianna és Jakab
Barna testnevelő tanárok készítet-
ték fel.

A Bolyais Farkasok nyerte meg a Napsugár 
öttusabajnokság megyei szakaszát

Könnyű győzelmet aratott Nyá-
rádszereda a Maros megyei 4. liga
múlt heti, hétközi 22. fordulójában,
amikor hazai pályán a dánosiakat
fogadta.

A vendégek tartalékjátékosok
nélkül érkeztek a Nyárád Arénába,
de nem azért, hogy olcsón adják a
bőrüket, így az első félidőben vi-
szonylag jól tartották állásaikat. A
szeredaiak viszont hamar megsze-
rezték a vezetést, a 4. percben Vul-
tur 25 méteres szabadrúgása a
kapufáról a hálóba pattant (1-0),
amire a vendégek Takács távoli lö-
vésével válaszoltak, de a labda a
keresztléc fölött szállt el. A 15.
percben egyenlíthettek volna a dá-
nosiak, de az elszabadult Ivaniţchi
az üres kapu mellé küldte a labdát,
a túloldalon pedig Bucur lövése
csorgott el a kapufa mellett. A fél-
idő közepén ismét a hazaik dolgoz-
tak ki helyzeteket, ám Deteşan
sikertelenül próbálkozott távolról
beemelni a labdát az üresen maradt
kapuba, Cotoară elkönnyelműskö-
dött egy tálcán felkínált gólszerzési
lehetőséget, majd a vendégek ka-
pusa védte Deteşan közeli próbál-
kozását. Szünet előtt a vendégek
ismét kihagyták az egyenlítési le-
hetőséget, Firi üres helyzetben öt
méterről a kapu mellé küldött egy
átadást.

A második játékrészben a ven-
dégek csak néhányszor jutottak túl
a felezővonalon, szinte teljesen be-
szorultak térfelükre, ám csakhamar
kifogtak rajtuk az ostromló haza-
iak: újrakezdés után Bucur fejelte
kapu mellé a labdát, ám tíz perc
múlva az egyedül maradt Deteşan

a hosszú sarokba gurított (2-0),
négy perc múlva Pelaghie vere-
kedte be magát a védők között, át-
adását pedig Deteşan tolta a hálóba
(3-0). Pelaghie a következő per-
cekben kétszer is helyzetbe került,
de először védte lövését a vendég-
kapus, majd az üres kapu fölé
emelte a játékszert. S ha neki nem
sikerült a gólszerzés, sikerült a
vendégeknek, akik a 73. percben
Popică, a 77. percben Husar révén
találtak be, ám a saját kapujukba
juttatták a labdát a hazai rohamok
nyomása alatt (5-0). Deteşan rög-

tön növelhette volna a gólarányt,
de a vendégkapus ismét résen volt.
A mérkőzés utolsó találatát Coto-
ară szerezte, aki Sacson sarokrúgá-
sát fejelte a hálóba (6-0), majd a
következő percben ismét helyzetbe
került, de közeli lövését a vendég-
kapus ezúttal is hárította.

A nyárádszeredai csapat legkö-
zelebb szerdán este, az MSE ven-
dégeként játszik a marosvásárhelyi
Sziget utcai műfüves pályán. A ta-
lálkozót, amelyet a 21. fordulóból
halasztottak el az ellenfél kérésére,
19.30 órai kezdettel rendezik.

Nyárádszereda „megpakolta” Dánost Ungvári Evelin kétszeres 
országos bajnok

Hiába egyenlített a hajrában a
Real Madrid, Lionel Messi utolsó
másodpercekben szerzett góljával
az FC Barcelona nyerte meg 3-2-re
vasárnap este a spanyol labdarúgó-
bajnokság csúcsrangadóját, az El
Clásicót.

A mérkőzést a listavezető Real
kezdhette magabiztosan, hiszen a
Bajnokok Ligájában a Bayern
Münchent ütötte ki kedden, és jutott
be a négy közé, míg a katalánok ki-
estek a legrangosabb európai kupa-
sorozatból.

A madridiak jobban is kezdték a
meccset, Casemiro a játékrész kö-
zepén megszerezte a vezetést,
Messi azonban nem sokkal később
gyönyörű találattal egyenlített.

A fordulás után ismét a főváro-
siak vették át a kezdeményezést,
azonban nem sikerült újra kapuba
találniuk, Ivan Rakitic pedig a 73.
percben bombagóllal jutatta előny-
höz a Barcelonát. Négy perccel ké-

sőbb már úgy tűnt, végleg eldőlt a
meccs, miután Sergio Ramost rossz
ütemű becsúszása után kiállították.
A Real ennek ellenére nem adta fel,
és a csereként beálló James Rodri-
guez a 85. percben kiegyenlített.
Az utolsó percekben a Barca tom-
pának tűnt, a 10 emberrel játszó
Madrid pedig magabiztosnak, de
az utolsó percben a katalánok egy
labdaszerzés után villámgyorsan
végigszaladtak a Real térfelén,
Jordi Alba balról begurított labdáját
pedig Messi a kapu bal oldalába
lőtte.

Az argentin sztár 500. gólját sze-
rezte a Barcelona színeiben tét-
meccsen, amivel együttese három
pontot szerzett, és a tabella élére
állt, igaz, csak jobb gólarányával
előzi meg a nála egy meccsel keve-
sebbet játszó Realt.

A mérkőzésen a két csapat 38 ka-
pura lövéssel próbálkozott, 23-szor
találták el a kaput.

Messi 500. góljával nyerte meg
a Barcelona az El Clásicót

A katalánok argentin sztárja (j) kétszer is betalált Navas kapujába

Jegyzőkönyv
4. ligás labdarúgó-bajnokság, 22. (hétközi) fordulója: 

Nyárádszereda sk – Dánosi Gaz Metan 6-0 (1-0)
Nyárádszereda, Nyárád Aréna. Vezette: Géczi Lóránd, Oros-

foian Ioan, Szabó Kálmán (mindhárman Marosludasról).
Gólok: Vultur (4.), Deteşan (56., 60.), Popică (73., öngól), Husar

(77., öngól), Cotoară (85.).
Sárga lap: Bucur, illetve Takács.
Nyárádszereda: Blaga – Tulbure, Oprea R., Oprea A., Vultur

(75. Somodi), Cengher, Bucur (75. Szőcs), Cojoc (75. Fărcaş), Co-
toară, Pelaghie (75. Sacson), Deteşan (82. Kelemen)

Dános: Ţenghea – Popică, Husar, Lupea, Dandea, Firi, Mara,
Takács, Heghibeli, Ivaniţchi, Varga.

Így játszanak a Románia-kupában és a Székely Kupában
A Maros Megyei Labdarúgó-egyesület kihirdette a Románia-

kupa 5., illetve a Székely Kupa 1. fordulójának műsorát. A kö-
vetkező párosítások szerint játszanak:

* Románia-kupa, 5. forduló (május 3.): Nyárádremete – Ma-
rosoroszfalu, Harasztkerék – Marosludas, Küküllődombó – Me-
zőceked, Marosvásárhelyi MSE – Marosvásárhelyi Gaz Metan,
Erdőszentgyörgy – Marosvásárhelyi Juvenes, Cikmántor – Ma-
rosvásárhelyi Atletic;

* Székely Kupa, 1. forduló (május 10-11.): Jedd – Marosvásár-
helyi ASA (nagyifjúsági csapat), Marosvásárhelyi MSE – Maros-
vásárhelyi Sportlíceum (nagyifjúsági csapat), Galambod –
Gernyeszegi-Szászrégeni Sporting, Harasztkerék – Bátos, Mező-
záh – Magyarsáros.

A végső sorrend
1. Bolyais Farkasok – Bolyai Farkas Elméleti Líceum (Marosvásárhely) – 74 pont
2. Örökmozgók – S. IlLyés Lajos Általános Iskola (Szováta) – 73
3. Turbó Csigák – Gyulakuti Általános Iskola (Gulakuta) – 56
4. Apafiak – Apafi Mihály Általános Iskola (Nagyernye) – 54
5. TurbóSokk – Liviu Rebreanu Általános Iskola (Marosvásárhely) – 54
6. Cincirik – Sóváradi Általános Iskola (Sóvárad) – 49
7. Fürge Lábak – Kádár Márton Általános Iskola (Mezőpanit) – 47
8. Kőszikla – George Coşbuc Gimnázium (Marosvásárhely) – 46
9. Farkasok – Dacia Általános Iskola (Marosvásárhely) – 41
10. Zöcskék – Romulus Guga Általános Iskola (Marosvásárhely) – 41
11. NB4 – Nicolae Bălcescu Általános Iskola (Marosvásárhely) – 40
12. Szélvész – Deák Farkas Általános Iskola (Nyárádszereda) 40
13. Ólomlábú Kiskatonák – Traian Általános Iskola (Dicsőszentmárton) – 35
14. Refis Bajnokok – Református Kollégium (Marosvásárhely) – 33
15. Sportkvartett – Művészeti Líceum (Marosvásárhely) – 27
16. Mókusok – Palkó Attila Általános Iskola (Magyaró) – 14
17. Gepárdok – Vajdaszentiványi Általános Iskola (Vajdaszentivány) – 10
18. Szupernégyes – Petres Kálmán Általános Iskola (Székelyhodos) – 7

Az ISK küldöttsége
A Marosvásárhelyi Iskolás Sportklubot Ungvári Evelin, Ador-

jáni Csilla, Graf Maria, Labancz Dániel, Rareş Cueşdean, Adorjáni
Andrea, Pap László Tétény, Rozsnyai Nimród, Kerekes Éva, Ko-
vács Tihamér, Weisz Zsófia képviselte a Câmpulung Muscelen ren-
dezett országos bajnokságon. A verseny csaknem 200-an (97-en a
lányok, 98-an a fiúk mezőnyében) vettek részt – tájékoztatta lapun-
kat Gáspár Cecília. 

Kétszeres országos bajnok lett a
Marosvásárhelyi Iskolás Sportklub
tehetséges junior 3-as (U12) kor-
osztályú versenyzője, Ungvári Eve-
lin: Gáspár Cecília és Romeo
Lupaşcu tanítványa a Câmpulung
Muscel-i országos bajnokságon
egyéniben és vegyes párosban is di-
adalmaskodott, párosban pedig a
kézdivásárhelyi Mike Boróka olda-
lán a negyeddöntőig jutott.

„Klubunk szempontjából nagyon
sikeres verseny volt, hiszen Ung-
vári Evelinnek sikerült megvédenie
az egyéni országos bajnoki címét,
így elutazhatott a tegnap zárult lu-
xemburgi európai felkészítőre, és
ott lehet majd a Strasbourgban ren-
dezendő serdülőkorú versenyzők
európai viadalán, az Euro Kids

nemzetközi megmérettetésen, ame-
lyen minden európai ország két leg-
jobb versenyzője vesz részt – ez a
kategória legrangosabb európai
versenye. Ez nagyon fontos szá-
mára, főleg a tapasztalatszerzés
szempontjából” – nyilatkozta Gás-
pár Cecília.

Az országos bajnokságra Ung-
vári Evelin édesanyja, az ISK gye-
sen lévő edzője, Ungvári Imola
kíséretében utazhatott. „Fontos
volt, hogy mellette lehettem, és biz-
tathattam (az egyik meccsén külö-
nösképpen). Kulcshelyzetekben
csak engem fogad el, rám hallgat,
ami fontos, habár néha akaratosko-
dik. Büszkék vagyunk férjemmel a
teljesítményére” – mondta el a
szakvezető. (C. A.)

Gligor Róbert László

Czimbalmos Ferenc Attila

Fotó: Kovács Barnabás



ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(348-I)

ELADÓ kombinált ruhásszekrény. Tel.
0365/736-410. (386)

ELADÓK méhcsaládok. Tel. 0745-
386-089. (359-I)

ELADÓ Nyárádmagyaróson beltelek,
irányár 30.000 lej. Tel. 0744-760-609.
(529-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0754-886-182.
(487-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(487-I)

VALÓDI méz a termelőtől. Tel. 0744-
474-863. (59293)

TŰZIFA eladó. Tel. 0757-626-019.
(486-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0758-548-501. (597)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0740-278-
920. (1489)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0752-578-
568. (1489)

ELADÓK 100–160 kg közötti hús-
disznók vágási lehetőséggel. Tel.
0265/435-899. (622-I)

ELADÓ tűzifa (gyertyán, bükk). Tel.
0748-977-768. (628)

ELADÓ minőségi lucerna és
húsdisznók. Tel. 0746-665-192,
0265/585-037. (637)

KIADÓ kétszobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0365/438-
984. (636-I)

ELADÓ első osztályú kétszobás
lakás a Tudor negyedben, a Fortuna
környékén, VI. emeleten, központi fű-
téssel, termopán ablakokkal felsze-
relt. Irányár: 47.000 euró. Érdeklődni
a 744-681-089-es telefonszámon.
(643)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Kovács Cătălina
névre szóló ingyenes buszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (626)

ELVESZTETTEM László Kristóf Csaba
névre szóló ingyenes buszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (631)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (18476)

IDŐS hölgy mellé gondozónőt keresünk
24 órára, egy szabadnappal. Tel.
0365/414-789. (541)

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (549-I)

TERMOPÁN ablakok, redőnyök, sza-
lagfüggönyök szerelése és javítása.
Tel. 0744-504-536. (18645)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (144)

ELADÓT keresünk cukrászdába. Tel.
0745-668-883, jutkams@yahoo.com.
(561-I)

ALKALMAZOK munkást szerelési
munkálatokra. Tel. 0744-504-536. (-I)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST stb. vállalok.
Tel. 0365/449-633, 0771-605-189.
(531)

INDUL a kakasdi pálinkafőzde április 28-
án. Szeretettel várunk mindenkit! Tel.
0753-067-099. (601)

CÉG 10% KEDVEZMÉNNYEL épít-

kezési munkát vállal: háztetők

készítését, bádogosmunkát, cserép-

forga- tást, belső-külső munkálatokat,

kapuk, kerítések készítését, szigete-

lést stb. Tel. 0747-634-747. (619-I)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát,

tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-847-

346. (621)

NÉMETÓRA kezdőknek és haladók-

nak, gyerekeknek és felnőtteknek.

Tel. 0757-904-595. (632-I)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel.

0746-854-850. (634)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket, harmonikaajtókat, termopán

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.

Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.

(635)

MEGEMLÉKEZÉS

Szívünk soha el nem múló fájdal-
mával emlékezünk életünk leg-
szomorúbb napjára, 1994. április
25-re, TORDAI CSILLA HAJNAL
halálának 23. évfordulóján. El-
mentél tőlünk egy napfényes ta-
vaszi napon. Azóta tied a csönd,
a végtelen nyugalom. Hiányod el-
viselni nehéz, örökre megtart szí-
vünkben az emlékezés.
Pihenésed legyen csendes, em-
léked áldott! Bánatos szerettei.
(497) 

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel gondolunk drága
édesanyánkra, nagymamára,
dédnagymamára, VASS 
ILONÁRA halálának 2. évforduló-
ján. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Gyászoló
szerettei. (607)

A vadadi KILYÉN ROZÁLIA halá-
lának első évfordulója alkalmával
fájó szívvel, de soha nem múló
szeretettel gondol rá unokája,
Csilla és családja. (624)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal  tudatjuk, hogy
szeretett lányunk, 

PUIAC HAJNALKA 
szül. Szövérfi 

drága szíve 53 évesen, 2017. áp-
rilis 22-én megszűnt dobogni. Te-
metése április 25-én 15 órakor
lesz a Jeddi úti temetőben. Nyu-
godjon békében! 
Az őt nagyon szerető édesanyja
és édesapja. (638-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
drága, szeretett nővérem,  

PUIAC HAJNALKA 
szül. Szövérfi 

életének 53. évében 2017. április
22-én csendesen megpihent. Te-
metése április 25-én 15 órakor
lesz a Jeddi úti temetőben. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Húga, Enikő, férje, Lulu és fia,
Roberto. (638-I)

„Nem múlnak ők el, kik szívünk-
ben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek,
Ők itt maradnak bennünk csön-
desen még...” (Juhász Gyula)
Nincs elég szó a búcsúzáshoz,
mellyel kifejezhetném  mélysé-
ges szeretetem, tiszteletem, kö-
szönetem 

FARCZÁDI REBI néni 
iránt. Továbbviszem, mire őszin-
tén tanítottál. Nyugodjál béké-
ben! Búcsúzik 

Orsika és családja. (613-I)

„Istenünk, kérünk, vedd helyet-
tünk oltalmadba Őt,
Tárd ki kapudat nyugodni vágyó
lelke előtt.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, dédnagyapa, rokon, szom-
széd és jó barát, 

PAPP KÁROLY 
az IRA volt alkalmazottja 

életének 81. évében türelemmel
viselt szenvedés után örökre
megpihent. Földi maradványait,
unitárius szertartás szerint, 2017.
április 29-én, szombaton 12 óra-
kor helyezzük örök nyugalomra a
marosvásárhelyi református te-
metőben. Emléke szívünkben
örökké élni fog. 

A gyászoló család. (615-I)

Szomorúan búcsúzunk 
dr. GÁLISZTER ERIKÁTÓL 

nagyon okos és művelt 
belgyógyász és röntgen szakos

barátnőnktől, 
aki folyó hó 13-án visszaadta lel-
két Teremtőjének müncheni la-
kásában. Temetése ott lesz
április 26-án, szerdán. 
Marosvásárhelyi osztálytársai.
(617-I) 

Megrendült szívvel, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a szeretett édesapa, nagy-
apa, testvér, sógor, nagybácsi,
unokatestvér, após, rokon, barát,
ismerős, 

KATONAI ZOLTÁN 
életének 73. évében, türelemmel
viselt betegség után visszaadta
lelkét Teremtőjének. Földi marad-
ványait 2017. április 26-án, szer-
dán 15 órakor helyezzük örök
nyugalomra a marosvásárhelyi
római katolikus temető felső ká-
polnájából. Nyugalma legyen
csendes! Emlékét örökre meg-
őrizzük. 

A gyászoló család. (sz-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Részvétünket fejezzük ki
kedves szomszédainknak,
Szöverffy Karcsi bácsinak és
Kati néninek, lányuk, HAJNIKA
hirtelen halála miatt érzett mély
fájdalmukban! István, Edith és
Margit néni. (-I)

Szomorúan értesültünk PAPP
KÁROLY, az IRA volt dolgozója
hirtelen elhunytáról. Őszinte
részvétünk a gyászoló család-
nak. Nyugodjon békében! A
kanyarbeli barátok.  (609-I)

Őszinte részvétünket és együtt-
érzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak szeretett
évfolyamtársunk és barátnőnk,
dr. SIKÓ ILDIKÓ idegsebész
elhunyta alkalmából. A Ma-
rosvásárhelyi Orvosi Egyetem
1974-es évfolyama. (v-I) 

Megrendülten búcsúzunk
szomszédasszonyunktól,
FARCZÁDI REBEKÁTÓL, kinek
megállt a szíve, mely élni
vágyott, megpihent két keze,
mely dolgozni imádott.
Családjának ezúton fejezzük ki
részvétünket, gyászukban
osztozunk. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Búcsúznak a Moldovei utca 9B
lakói. (612)

Őszinte részvétem az egész
családnak szeretett édes-
anyjuk, FERENCZI ILONA
elvesztése miatt érzett
fájdalmukban. Jóságos arcát
soha nem felejtem el. Kiss Éva.
(630-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönet mindazoknak, akik
részt vettek drága édesanyánk,
NEMES ÖDÖNNÉ búcsúztatásán,
virágot helyeztek sírjára és
fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (610) 
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Marosvásárhely municípium 
versenyvizsgát szervez megüresedett állások betöltésére

a bölcsődeigazgatóságra 
Az állásokat olyan jelentkezők tölthetik be, akik eleget

tesznek a 2011. évi, utólagosan módosított és kiegészített 286-os
kormányhatározattal elfogadott keretszabályzat 3-as cikkelyében
előírtaknak. 

• két általános egészségügyi asszisztens 
– egészségügyi posztliceális végzettség
– legalább egy év szakmai tapasztalat
• egy csecsemőgondozó
– középfokú végzettség (pedagógiai líceum,

csecsemőgondozói/nevelői szakképesítés, csecsemőgondozói/gyer-
mekápolói tanúsítvány)

– felsőfokú végzettség pszichológia szakon, pedagógia modul

A versenyvizsgát a polgármesteri hivatal Győzelem tér 3. szám
alatti székhelyén tartják, az alábbiak szerint:

– 2017. május 2-án 12 óra – a dossziék benyújtásának határ-
ideje

– 2017. május 10-én 10 óra – írásbeli/gyakorlati vizsga.
A meghallgatás időpontját később közöljük. 
A beiratkozáshoz szükséges iratok és a könyvészet listája a

www.tirgumures.ro weboldalon tanulmányozható. 
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mel-

lékállomásán vagy a székhelyen: Győzelem tér 3. szám, 87-es
iroda.

Dr. Dorin Florea polgármester

TAVASZI KERÍTÉSAKCIÓ!!!
• vadháló: 1,45 lej/méter
• betonoszlop: 11,15 lej/darab
• fém kerítésoszlop: 15,90 lej/darab
• hegesztett drótháló: 2,49 lej/méter
• táblásított kerítéspanel: 37 lej/tábla
• drótfonat: 2,49 lej/méter
• komplett kerítésépítés 15,75
lej/méter! (anyaggal és munkadíjjal
együtt!)
A megadott árak a héát nem
tartalmazzák.
Hívjon minket az alábbi
telefonszámokon:
07 61 360-300/07 61 482-030
E-mail: garduri.brasov@gmail.com
Web: www.gard.hupont.hu (Hsz-I)

Minőségi gránit 
síremlékek akár

50%-os 
kedvezménnyel, 

a TransGránittól. 
Elérhetőség: 
0746-263-433 

Cím: Nyárádtő, 
Fő út 446/B



Marosvásárhely
municípium

versenyvizsgát szervez ideigle-
nesen megüresedett állások be-
töltésére a Maros sport- és
szabadidőközpontba

Az állásokat olyan jelentke-
zők tölthetik be, akik eleget
tesznek a 2011. évi, utólagosan
módosított és kiegészített 286-
os kormányhatározattal elfo-
gadott keretszabályzat 3-as
cikkelyében előírtaknak. 

• egy referens a zöldövezete-
ket és medencéket kezelő ad-
minisztratív osztályra

– középfokú végzettség
érettségi diplomával

• egy munkás a műszaki
részlegre

– középfokú vagy általános
iskolai végzettség

A versenyvizsgát a polgár-
mesteri hivatal Győzelem tér
3. szám alatti székhelyén tart-
ják, az alábbiak szerint:

– 2017. május 3-án 12 óra –
a dossziék benyújtásának ha-
tárideje

– 2017. május 11-én 10 óra
– írásbeli/gyakorlati vizsga.

A meghallgatás időpontját
később közöljük. 

A beiratkozáshoz szükséges
iratok és a könyvészet listája a
www.tirgumures.ro webolda-
lon tanulmányozható. 

Bővebb tájékoztatás a
0265/268-330-as telefonszám
110-es mellékállomásán vagy a
székhelyen: Győzelem tér 3.
szám, 87-es iroda.

Dr. Dorin Florea polgármester

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
KFT. alkalmaz ASZTALOSOKAT fa termopán ajtó-ablak gyártására. Tel. 0744-798-270. (574-I)
KFT. alkalmaz GÉPÉSZT BULDOEXKAVÁTORRA, SZAKKÉPZETT KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT.
Tel.: 0744-798-270. (517-I)
A KREATÍV KIADÓ ILLUSZTRÁTORT keres. Grafikai programok (Adobe Illustrator, Photoshop) is-
merete előnyt jelent. Jelentkezni az office@editurakreativ.ro címen lehet. (-I)
A ZYGOTA MEDDŐSÉGI KLINIKA KARBANTARTÓT alkalmaz. Önéletrajzokat benyújtani a klinika
székhelyén, Marosszentgyörgyön, az Erdély utca (Fő út) 161. szám alatt, vagy e-mailen az
office@fivmures.ro címen lehet április 28-áig. (sz-i)
ÉLELMISZERÜZLETBE ELADÓT alkalmazunk. Az önéletrajzokat a cég székhelyére, az 1848. út 41-
43. szám alá, az Intershop üzletbe vagy az intershopsrl@gmail.com e-mail-címre várjuk. (sz-I)
MÉHEK MELLÉ SEGÍTSÉGET keresek a vándorlási szezonra, májustól augusztusig. A feltételeket az
alábbi telefonszámokon megbeszéljük: 0740-070-532, 0726-576-832. (sz-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  medence-karbantartásra tapasztalt SZERELŐT, FES-
TŐT, ÁLLATGONDOZÓT. Tel.: 0722-268-866. (-) 
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, MOSOGATÓT.
Tel. 0722-268-866. (59609)
BUCSINON található vendégházba GONDOZÓT alkalmazunk. Jó kereseti lehetőség, 2000–2500 lej. Tel.
0745-696-055. (18792-I)
A SÖRHÁZ SZAKÁCSOT és SZAKÁCSSEGÉDET keres. Idősebb hölgyeknek/férfiaknak is nyitott az
állás (60-65 évesig), sőt, a tanítást is bevállaljuk! CV-t a jazzdome@gmail.com címre várunk. Ursus Sörház
Facebook: https://www.facebook.com/casaberiiursus/?fref=ts (sz-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
MAGÁNCÉG 8 órás munkaprogrammal KÖNYVELŐNŐT alkalmaz. Érdeklődni 8–16 óra között a kö-
vetkező telefonszámon lehet: 0265/211-127. (sz-I)
A MIF RT. – Marosszentgyörgy, Râtul Morii utca 1357. szám – alkalmaz C kategóriájú jogosítvánnyal és
áruszállítási engedéllyel (atestat) rendelkező GÉPKOCSIVEZETŐKET. Tájékoztatás a 0265/318-000 tele-
fonszámon, vagy a cég székhelyén 8–16 óra között, mobil: 0742-159-742. (18799)
A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR versenyvizsgát hirdet BELSŐ KÖNYV-
VIZSGÁLÓ (auditor) és JOGTANÁCSOSI állás betöltésére. Részletes felvilágosítás a reptér 
www.aeroportultransilvania.ro honlapon, a Cariere címszó alatt. (sz-I)
A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kara munkatársat keres KARI PR-FELELŐS és ERASMUS-
KOORDINÁTORI állások betöltésére. Bővebb információk a www.ms.sapientia.ro honlapon. (sz-I)
MAGYARORSZÁGI CÉG LAKATOS HEGESZTŐ MUNKATÁRSAKAT keres azonnali munkakezdés-
sel. Elvárás: precíz és pontos munkavégzés; korrekt bérezés. A szállás biztosított. Munkavégzés helye:
Szombathely. Jelentkezés a whw@whwkft.hu e-mail-címen. Bővebb felvilágosítás a 00-36-30-488-7252
telefonszámon. (639-I)
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Marosvásárhely municípium 
versenyvizsgát szervez egy munkás állás betöltésére 

a kutyamenhelyre, a közterület-kezelő ügyosztályra 
Az állást olyan jelentkező töltheti be, aki eleget tesz a

2011. évi, utólagosan módosított és kiegészített 286-os kormány-
határozattal elfogadott keretszabályzat 3-as cikkelyében előírtak-
nak. 

• egy munkás
– középfokú vagy általános iskolai végzettség

A versenyvizsgát a polgármesteri hivatal Győzelem tér 3. szám
alatti székhelyén tartják, az alábbiak szerint:

– 2017. május 9-én 12 óra – a dossziék benyújtásának határideje
– 2017. május 17-én 10 óra – gyakorlati vizsga.
A meghallgatás időpontját később közöljük. 
A beiratkozáshoz szükséges iratok és a könyvészet listája a

www.tirgumures.ro  weboldalon tanulmányozható. 
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mel-

lékállomásán vagy a székhelyen: Győzelem tér 3. szám, 87-es
iroda.

Dr. Dorin Florea polgármester

Vakációs program 
a Creactivity Kids Clubban

Fergeteges programmal várjuk a 4-12 éves gyerekeket a  vaká-
cióban Marosvásárhely központjában, egy föld alatti gyerekbiro-
dalomban!

A programban a következő tevékenységek: személyiségfejlesztő
játékok, csapatépítő játékok, tánctanítás, kézművesműhelyek,
éneklés és zenélés, szabad játék, körjáték és látogatások Maros-
vásárhely kiemelkedő kulturális  intézményeiben (Teleki Téka,
Kultúrpalota, vár).

Ára:
Napijegy: reggel nyolctól  délig – 35 lej

reggel nyolctól  délután négyig – 60 lej
Hetijegy: reggel nyolctól délig, 5 napon át – 140  lej

reggel nyolctól  délután négyig, 5 napon át – 240 lej
Abban az esetben, ha ebédet is szeretnétek a gyerekeknek, a

Ballada falatozóból rendelünk, amely napi 12 lejbe kerül!
Részletesebb információk a 0740-647-575-ös telefonszámon.
Szeretettel vár benneteket a  Creactivity csapat!

Hamarosan megnyílik új marosvásárhelyi
bisztrónk, egy igazi borbár-étterem!

Jelentkezz az alábbi állásokra:
• PULTOS
• PINCÉR

• SZAKÁCS
• KONYHAI KISEGÍTŐ

Ha nincs tapasztalatod, de nyitott vagy a tanulásra 
– MI BETANÍTUNK! 

Ha tapasztalatod van a vendéglátásban – KIVÁLÓ
BÉREZÉST ÉS JÓ CSAPATOT AJÁNLUNK!

Fényképes önéletrajzodat 
a cv@petry.ro e-mail-címre várjuk!
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
a róm. katolikus temető 
területén ,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.


