
Álmodik a nyomor
A liberálisok egyik alelnöke nagy dolgokat álmodik a maga

és a pártja számára. Azt akarja javasolni a szervezet bővített
vezetésének, hogy a jövő évi európai parlamenti választásokat
követően a párt fogadjon el egy határozatot „egy nagy jobb-
közép szövetség” létrehozásáról, amely – miután megnyerik
az elnökválasztást és a parlamenti választásokat is – kormány-
koalíciót hozna létre. 

Az ötletgazda elveti azt a forgatókönyvet, amely szerint 35
százalék lenne a cél a parlamenti választásokon, mert az „nem
garantálná, hogy egyedül kormányozzanak”. Ezért javasol
egy, már a választások előtti nagykoalíciót, amely garantál-
hatná az államfőnek egy saját miniszterelnök megnevezését,
és nem kellene mindenféle tárgyalásba bocsátkozni „nemzeti
érdekből” vagy akár „immorális megoldáshoz” folyamodni a
választások után. A politikus szerint ez az egyetlen lehetséges
ellenzéki magatartás a jelenlegi „kommunista machinációval”
szemben. 

És itt jutottunk el a címhez. Ugyanis a liberális pártelnök
nem veti el ugyan a PSD-ellenes koalíció ötletét, de kijelen-
tette, nem bízik a volt államelnök pártjában (PMP), amely
„szinte az egész országban” szövetségben van a szociálde-
mokratákkal. Tehát máris elvetett egy lehetséges 

Új hidat építenek Segesváron

Az omladozó várfal 
egy szakaszát is felújítják

Tóth Tivadar alpolgármestertől megtud-
tuk, hogy az egyik legfontosabb beruhá-
zásuk zöld utat kapott. A múlt héten írta
alá a polgármester Bukarestben a szer-
ződést egy 6 millió 800 ezer lejes beru-
házásra: egy új hidat építenének
Segesvár legnépesebb lakónegyedében. 

Ez azért fontos, mutatott rá az alpolgármes-
ter, mert az E60-as út forgalmának egy részét át
fogja venni, másrészt pedig a vasút korszerűsí-
tési munkálatai miatt nem lehet az összes átjárót
használni, illetve szükség esetén, vészhelyzet-
ben  meg lehet kerülni a vasúti átjárókat. Ez az
egyik legfontosabb beruházás.  Az eljárást ha-
marosan el fogják indítani, mind a tervezést,
mind a kivitelezést.

Saját erőből rehabilitálják a várfalat  
Az omladozó várfalra is rákérdeztünk. Egy

része ki van támasztva, és mellette el lehet járni,
de van egy veszélyesebb része, ami ki van tá-
masztva ugyan, de nem sokat ér, az átjárót le is
zárták.

– A tavasz folyamán az esőzések következté-
ben az egyik várfal beomlott, de  addig  nem 

Különleges 
címerkiállítás 
a Teleki Tékában
A Múzeumok éjszakája keretén belül
egy új időszakos kiállítás nyílik a Te-
leki Tékában Insignia funeralia. Halotti
címerek a Teleki–Bolyai Könyvtárban
címmel, melynek során bemutatásra
kerülnek e kevéssé ismert, különleges
forrástípus legreprezentatívabb példá-
nyai.
____________2.
Székely Fesztivál
Budapesten
A IV. Székely Fesztiválon, a budapesti
Millenárison három nap alatt közel 100
erdélyi vállalkozás termékeivel és
Székelyföld kulturális értékeivel ismer-
kedhettek meg a látogatók. Idén
Maros megye volt a Székely Fesztivál
díszvendége.
____________5.
Megvédte címét 
a Győri Audi ETO
KC
A címvédő Győri Audi ETO KC hosz-
szabbítás után 27-26-ra legyőzte a
macedón Vardar Szkopje együttesét a
női kézilabda Bajnokok Ligája fináléjá-
ban, a Papp László Budapest Sport-
arénában zajló négyes döntőben,
vasárnap.
____________8.
Hét tantárgy
élenjárói
A szervező Bolyai Farkas középiskola
az idén is kitett magáért. Tudásuk, fel-
készültségük, újító szellemük, ráter-
mettségük összemérése mellett
alkalmat nyújtott az erdélyi magyar kö-
zépiskolásoknak a tapasztalatszer-
zésre, egymás megismerésére, a
barátkozásra. 
____________10.(Folytatás a 6. oldalon)
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A Múzeumok éjszakája keretén belül egy új időszakos kiállí-
tás nyílik a Teleki Tékában Insignia funeralia. Halotti címerek
a Teleki–Bolyai Könyvtárban címmel, melynek során bemuta-
tásra kerülnek e kevéssé ismert, különleges forrástípus
legreprezentatívabb példányai.

A könyvtár 25 személy 31 darab gyászcímerét őrzi, készítési idejük
1783-1916 közé tehető. A Teleki család és Református Kollégium
gyűjtésében fennmaradt dokumentumok jelentős erdélyi arisztokra-
táknak, nemeseknek (20 férfi, 5 nő) állítanak emléket. 

A halotti címer egy olyan forrástípus, amely temetési kelléknek ké-
szült a hozzátartozók megrendelésére, tájékoztatás és reprezentáció
céljával. Fő alkotóeleme a pajzsra helyezett színes családi címer, me-
lyet hol igényesebb, hol naivabb kivitelezésben festettek meg. Tarto-
zékokként felhasználták a sisakokat és sisaktakarókat, a rangjelző
koronákat, esetenként pedig a sisakdíszt is. Az adatközlés szempont-
jából jelentős komponens a címerkép alatt elhelyezett felirat is. Ez a
latin vagy magyar nyelvű, kézzel írott vagy nyomtatott szöveg gyűjti
össze az öröklétre szenderült egyén adatait: rang, nemesi előnév, név,
születési, illetve elhalálozási adatok. Ezeket vagy díszített keretben,
vagy koporsó formájú posztamensen, vagy pedig egyszerű felsoro-
lásként helyezték el.

A kiállítás megnyitójára május 19-én, szombaton 18 órakor kerül
sor a könyvtár nagytermében. A dokumentumok sérülékenysége miatt
a tárlat csak rövid ideig, május 26-ig látogatható. A téma bővebb is-
mertetését egy színes képekkel ellátott, többnyelvű kiállítási kalauzzal
próbáljuk elősegíteni. 

A tárlat kapcsán a gyerekek is megismerkedhetnek a címerek mű-
fajával. Szombat délelőtt 11 órától címertervező múzeumpedagógiai
foglalkozásra kerül sor a könyvtár udvarán. A legkisebbek saját csa-
ládi címereket tervezhetnek, már létező címereket színezhetnek vagy
alakíthatnak át fantáziájuk alapján.

Weisz Szidónia könyvtáros, a kiállítás kurátora

Barabás László és Székely Ferenc
könyvbemutatója Szovátán

A ma délután 6 órakor a polgármesteri hivatal díszter-
mében kezdődő rendezvényen bemutatják Barabás
László Ünnepeink népi színháza és Az otthonosság gyö-
kerei, valamint Székely Ferenc Élet-kalangyák és Ott-
honi szeretettel című köteteit. A könyveket Márton Béla
magyartanár és Mester Zoltán, a Bernády Egylet elnöke
méltatja. Az est házigazdája Szováta önkormányzata és
a Bernády Közművelődési Egylet, sóvidéki és nyárád-
menti népdalokat énekel citerakísérettel Samu Imola és
Samu Janka. 

XLVIII. Marosvásárhelyi Zenei
Napok

Ma 19 órakor rendkívüli Beethoven-zongoraestet tarta-
nak a Kultúrpalota nagytermében. A XLVIII. Marosvásár-
helyi Zenei Napok keretében zajló esten Boris Spasski
zongorművész játéka hallgatható. Műsoron: Beethoven-
művek. Május 17-én, csütörtökön 19 órakor szimfonikus
hangversennyel folytatódik a programsorozat a Kultúr-
palota nagytermében. Vezényel Nicolae Moldoveanu
svájci karmester, zongorán játszik Naoko Anzai japán
művész. Műsoron: Adrian Pop-, Sosztakovics-, Haydn-
művek. A hangversenyre a 30-as számú bérletek érvé-
nyesek.

Tegnap a Gyimesben jártam
A Maros Művészegyüttes Tegnap a Gyimesben jártam
című előadását ma 19 órakor láthatja a marosvásárhelyi
közönség a művészegyüttes kövesdombi székhelyén. 

Vigaszágon Jézushoz – 
könyvbemutató

A Szent György Lovagrend szervezésében május 16-
án, szerdán 18 órakor Marosvásárhelyen, a Deus Pro-
videbit Tanulmányi Ház nagytermében bemutatják
Sebestyén Péter Vigaszágon Jézushoz című esszékö-
tetét. Beszélgetőtárs dr. Puskás Attila. A könyv a hely-
színen megvásárolható. A szerző dedikál.

Előadások a Spectrum Színházban
Május 15-én, ma este 7 órakor a Miért nem marad reg-
gelire? című vígjátékra várják a marosvásárhelyi Spect-
rum Színház közönségét. 17-én, csütörtökön este 8
órakor A gyertyák csonkig égnek című Márai-műből ké-
szült előadás látható a  Spectrum Színházban.

Mesejátékok a megyében
Május 16-án, szerdán délelőtt 10.30-kor és déli 12 óra-
kor Fogadó a kíváncsi hörcsöghöz című előadásával
Nyárádszeredában vendégszerepel a marosvásárhelyi
Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház. Május 18-án, pénte-
ken délelőtt 10 és 11.30 órakor az Ariel társulata Dicső-
szentmártonban A téli tücsök meséi című mesejátékot
mutatja be. 

Ma ZSÓFIA és SZONJA, 
holnap MÓZES és BOTOND
napja.
MÓZES: Bibliai férfinév. Valószí-
nűleg egyiptomi eredetű, a mosze
(-mosis) vagy mesz (-mses) („vala-
kinek a gyereke”) névből ered.
BOTOND: régi magyar férfi sze-
mélynévből származik. A buzogány
jelentésű bot szó származéka.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. május 14.

1 EUR 4,6289
1 USD 3,8640

100 HUF 1,4677
1 g ARANY 163,9980

Nyitott kapuk a megyei tanácsnál
Május 16-án, szerdán nyílt napot tart a Maros Megyei Ta-
nács. Az időpont jelképes, 113 évvel ezelőtt ugyanis ezen
a napon fogadta el a helyi tanács azt a határozatot, amely-
ben jóváhagyták az új városháza felépítését, amely ma a
Maros Megyei Tanács székhelye. Az érdeklődők megláto-
gathatják az épületet, illetve felmehetnek a toronyba. A
séta során idegenvezető mesél a látogatóknak az épület
történetéről, illetve az ott működő két intézmény – a Maros
Megyei Tanács és a Maros Megyei Prefektúra – tevékeny-
ségéről. Bejelentkezni, feliratkozni május 14-éig lehetett.

Kisebbségi szeminárium
A Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány több mint
másfél évtizede évente megszervezi kisebbségi szeminári-
umát. Az idei szemináriumon – melynek címe Többség és
kisebbségek a centenárium évében – Valóság, elvárások
és víziók – a nagy román egyesülést elemzik a kisebbségek
szemszögéből a politikai, civil és akadémiai szféra neves
képviselőivel. A kerekasztal-beszélgetés május 17-én, csü-
törtökön délelőtt 10 órakor kezdődik a Bernády Házban.

Ballagás a Művészeti Egyetemen
Május 19-én, szombaton délelőtt 11 órakor kerül sor a Ma-
rosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős hallgatóinak bal-
lagási ünnepségére a Köteles Sámuel utcai Stúdió
Színházban. Ezen a héten miniévad lesz a Stúdió Szín-
házban és a Levél utcai Stúdió 2-ben, ekkor utoljára lát-
hatók a hallgatók előadásai. Ma és szerdán 19 órakor a
Stúdió 2-ben a Papírrepülők, csütörtökön 19 órakor a Stú-
dió Színházban az És akkor én most elengedlek, és felnö-
vök! című előadás látható. Pénteken 19 órakor a Stúdió
Színházban az Augusztus, szombaton 21.30-kor a 
Lángarc van műsoron.

Országos felmérés negyedikeseknek 
Múlt héten a másodikos diákok országos felmérése zajlott,
mától a negyedikesek tudásszintjét tesztelik. A diákok ma
román nyelvből, szerdán matematikából, csütörtökön
anyanyelvből bizonyíthatják tudásukat. A hatodikos diákok
május 23-án humán, 24-én reál tárgyakból mérettetnek
meg. Mint ismeretes, az elért pontszámok tájékoztató jel-
legűek, a jegyek nem kerülnek be az osztálynaplóba.

Pokorny László fogadóórája
Dr. Pokorny László megyei tanácsos május 16-án, szerdán
10.30-tól Marosvásárhelyen, a Maros Megyei Szociális El-
látási és Gyermekvédelmi Igazgatóságon (Trébely utca 7.
szám, C épület) szociális és környezetvédelmi kérdések-
ben tart fogadóórát.

Régiséggyűjtők vására
A Maros Megyei Bélyeggyűjtők Egyesülete szervezésében
május 19-én szombaton 7–13 óra között újra régiségvá-
sárra kerül sor a marosvásárhelyi Mihai Eminescu Kultu-
rális Központban. A gyűjtők bélyegekből, pénzérmékből,
jelvényekből, kitüntetésekből, térképekből és különféle ré-
giségekből válogathatnak.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

15., kedd
A Nap kel 

5 óra 48 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 48 perckor. 
Az év 135. napja, 

hátravan 230 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
Időnként felhőátvonulások
Hőmérséklet:

max. 260C
min. 120C

Megyei hírek

Különleges címerkiállítás a Teleki Tékában

Szombaton délután a Felszabadu-
lás/Dezrobirii utcában egy építke-
zési anyagokat forgalmazó
lerakatnál csaptak magasra a lán-
gok, eddig ismeretlen okból kifo-
lyólag. Az oltás több mint két és
fél órát tartott. Személyi sérülés-
ről nem érkezett jelentés.

Amint Virag Cristian, a Marosvásár-
helyi Horea Vészhelyzeti Felügyelőség
szóvivője tájékoztatott, a riasztás szom-
baton délután 15.50-kor érkezett a maros-
vásárhelyi diszpécserszolgálathoz, azt
követően négy tűzoltóautót és huszonöt
tűzoltót vezényeltek a lerakathoz a tűz to-
vábbterjedésének megakadályozása vé-
gett. Az említett helyszínen hozzávetőleg
1.500 négyzetméteren raktároznak építő-
anyagokat, annak egyik részén csaptak
fel a lángok. A tűz oltása 2 óra 40 percet
tartott, a kiváltó okot vizsgálják, a kárfel-
mérés is folyamatban van. (pálosy)

Lángba borult egy építkezésianyag-lerakat
Huszonöt tűzoltó akcióban

RENDEZVÉNYEK

Széki Teleki József (1777-1817) halotti címere. 79x57 cm mé-
retű selyemcímer, nyomtatott, magyar nyelvű szöveggel



Kulturális barométer
A románok fele azt állítja, hogy soha nem vett részt
a nemzeti ünneppel kapcsolatos eseményen, a meg-
kérdezettek 28 százaléka egyszer vagy kétszer volt,
16 százalékuk azt nyilatkozta, hogy szinte minden
évben ott volt, és csak hat százalékuk állította, hogy
minden évben jelen volt a nemzeti ünneppel kapcso-
latos ünnepségen – mutat rá a 2017-es kulturális ba-
rométer. Másfelől a megkérdezettek 21százaléka (a
fővárosban 22 százaléka) azt állítja, hogy követte az
eseményeket a tévében. Vintilă Mihăilescu szocioló-
gus azt a következtetést vonta le, hogy az eredmé-
nyek szerint a románok felének a centenárium nem
jelent semmit. Ezzel szemben Sergiu Nistor elnöki ta-
nácsos úgy nyilatkozott, hogy a kulturális barométer
eredményei „aggasztóak”, és úgy vélekedett, hogy „a
döntéshozóknak figyelembe kellene venniük a kuta-
tás eredményeit”. Az aktuális témákkal foglalkozó kul-
turális barométert hetedik éve készítik el. (Agerpres)

Életmentésre kialakított hajókat
vásárolnak

A tengeri életmentésért felelős ügynökség két, élet-
mentésre kialakított új hajót vásárol. Az összesen
50,6 millió lej értékű hajók a nyár folyamán érkeznek
meg a konstancai kikötőbe – tájékoztatott a szállítás-
ügyi minisztérium. A hajókat az észtországi Baltic
Workboats Saarema hajógyárban építették. Az Apollo
nevű hajó június közepén, míg az Artemis július
végén érkezik meg Konstancára.  A SAR (Search and
Rescue) hajók 44 személyt képesek a fedélzetükre
venni, 35 csomóval közlekedő mentőcsónakokkal
vannak ellátva, más hajókon kiütött tűz oltására is al-
kalmasak. A befektetést az államkasszából fedezik,
ugyanis a nemzetközi szabályozások értelmében a
román államnak kötelessége ingyen hozzájárulni a
tengeri életmentéshez – közli a szaktárca. (Agerpres)

Drágultak az élelmiszerek
A friss gyümölcs és a zöldségkonzervek drágultak a
legnagyobb mértékben áprilisban az egy hónappal
korábban regisztrált árakhoz képest, olcsóbb lett vi-
szont a cukor és a tojás – közölte hétfőn az Országos
Statisztikai Intézet (INS). Az intézet adatai szerint a
gyümölcsök és gyümölcskonzervek 2,66%-kal, a
zöldségek és zöldségkonzervek 1,46%-kal kerültek
többe áprilisban, mint egy hónappal korábban. Ápri-
lisban az előző hónaphoz viszonyítva összességé-
ben 0,18%-kal nőttek az élelmiszerárak. Az INS
szerint a 2018 márciusában jegyzett 5%-ról áprilisban
5,2%-ra nőtt az éves infláció Romániában. Az élelmi-
szerek 4 százalékkal, a nem élelmiszer jellegű ipar-
cikkek 7,2 százalékkal drágultak, a szolgáltatások
pedig 2,83%-kal kerültek többe. (Agerpres)
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„kommunistaellenes” partnert. Holott a kezdeményező
szerint a jövendő koalícióból senkit sem kellene ki-
hagyni: a liberálisok mellett ott kellene lennie a Romá-
nia Megmentéséért Szövetségnek (USR), a Népi
Mozgalom Pártjának (PMP), sőt még Dacian Cioloş
Együtt Romániáért mozgalmát sem hagyná ki. Azt
mondja – talán burkolt üzenetként – a liberális pártel-
nöknek, hogy tegyék félre a kicsinyes hiúságokat, kü-
lönben sosem tudják legyőzni a PSD-t.

Nézzük meg, hogy is állunk ellenzéki szempontból?
Az eddigi tapasztalat szerint sehogy. Mert az utóbbi idő-
ben hibát hibára halmozó, saját kormányait kétszer is
megbuktató kormánypártot, amely ellen másfél éve
szüntelenül tüntetnek, és amely sokat veszített erejéből,
eddig  senki sem volt képes megbuktatni. Sem az ál-
lamfő, sem a liberálisok, akik üres szólamokon kívül
mást nem tudtak felmutatni. Nincs egy karizmatikus ve-
zetőjük, aki képes lenne maga köré gyűjteni az ellenzé-
ket, és alternatívát ajánlani a jelenlegi kormányzattal
szemben. Minden jel arra mutat, hogy máig sem tértek
magukhoz a 2016-os nagy vereség után. Egyetlen tevé-
kenységük abban merül ki, hogy időnként – eleve ku-
darcra született – egyszerű indítványt nyújtanak be a
kormány vagy valamelyik miniszter ellen. Ez az egyet-
len, amiben „jók”.

A többiekre nem érdemes szót fecsérelni. Akik Romá-
niát akarnák megmenteni, csupán vegetálnak, a népi
mozgalom sem nagyon „mozgolódik”, tevékenységük
leginkább magyarellenes retorikában merül ki. Ilyen kö-
rülmények között az egyetlen  „valós ellenzék” tényleg
csak az államelnök marad, aki – jó ellenzékihez illően
– egyetlen alkalmat sem szalaszt el, hogy kritizálja a
kormányt, és a miniszterelnök lemondását követelje.
Persze alternatíva nélkül. 

Tehát Adyt parafrazálva nyugodtan kijelenthetjük a
hazai ellenzékről, hogy álmodik a nyomor. Legalábbis
a demokratikus koalíció létrehozását és a hatalomátvé-
telt illetően.

Álmodik a nyomor
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

 

A nyugati elhárító szolgálatok megítélése szerint
Európában készülhet az eddigieknél összetettebb,
pusztító merényletekre az Iszlám Állam nevű dzsi-
hadista terrorszervezet, miután jórészt kiszorult
közel-keleti területeiről – mondta hétfőn a brit el-
hárítás (MI5) vezetője.

Andrew Parker, aki egy berlini biztonságpolitikai konfe-
rencián szólalt fel, az MI5 által Londonban ismertetett beszé-
dében elmondta: a londoni Westminster hídon tavaly
márciusban elkövetett gázolásos és késeléses merénylet óta –
amelyben öten haltak meg, köztük egy rendőr – a brit elhárító
szolgálatok tizenkét nagy-britanniai merényletterv végrehaj-
tását akadályozták meg.

Parker szerint jóllehet az Iszlám Államot sikerült szinte tel-
jesen kiszorítani szíriai és iraki fészkeiből, a szervezet igyek-
szik átcsoportosítani tevékenységét, és a vele szembeni
fellépéshez még évekig tartó folyamatos nemzetközi bizton-
sági együttműködésre lesz szükség.

Nagy-Britanniában a westminsteri támadással együtt tavaly
öt terrorcselekményt hajtottak végre, ezeknek 36 halálos ál-
dozatuk volt. A legsúlyosabb merénylet tavaly májusban, egy
manchesteri popkoncert helyszínén történt, ahol egy öngyil-
kos iszlamista merénylő pokolgépet robbantott, 22 embert,
köztük hét gyereket megölve.

Hétfői beszédében az MI5 vezérigazgatója hangsúlyozta
ugyanakkor, hogy a Nyugatot nemcsak a dzsihadista terror-
szervezetek, hanem „egyes országok” folyamatos és ellensé-
ges aktivitása is fenyegeti.

Andrew Parker úgy fogalmazott: korántsem csak arról van
szó, hogy „kémek kémkednek más kémek ellen, vagy kémek
kergetik egymást a sötét éjszakában”, hanem olyan szándékos,
célzott, rossz szándékú tevékenységekről, amelyek célja a sza-
bad, nyílt, demokratikus társadalmi rendszerek aláásása, a sta-

bilitásukat, biztonságukat, jólétüket biztosító, szabályokra
épülő nemzetközi rend destabilizálása.

Az MI5 vezetője szerint az ilyen ellenséges tevékenységet
folytató államok között az első helyen áll az orosz kormány.
Parker hangsúlyozta: szándékosan nem azt mondta, hogy
Oroszország, mivel az Egyesült Királyság a legnagyobb tisz-
telettel viseltet az orosz nép iránt.

London nem kívánja a kétoldalú feszültség eszkalálódását,
és nem akar visszatérni a hidegháború veszélyes, feszült idő-
szakához. Becsülendő Oroszország azon törekvése, hogy
ismét nagy súlyú világpolitikai tényezővé váljék, de Moszkva
ezt megteheti a szabályokra alapozott világrend részeseként
is – mondta hétfői beszédében a brit elhárítás vezetője.

Andrew Parker szerint azonban az orosz kormány ehelyett
rendre agresszív, veszélyes módszerekhez folyamodik, és
ezzel azt kockáztatja, hogy megbecsült, nagy nemzet helyett
elszigetelt páriává válik.

Az angliai Salisbury városában március elején elkövetett
mérgezéses támadásra és az azt követő diplomáciai ellenlé-
pésekre utalva az MI5 vezetője kijelentette, hogy a nemzet-
közi közösség erőteljes hangon megüzente Moszkvának:
egyszerűen nem elfogadható, hogy a II. világháború óta pél-
dátlan módon bárki idegmérget vessen be Európában.

A Salisburyben március 4-én történt, a brit és a nemzetközi
vizsgálatok szerint idegméreg-hatóanyaggal elkövetett táma-
dás célpontja Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős hír-
szerző ügynök és lánya, Julija Szkripal volt. Szkripalt azóta
is a helyi kórházban kezelik, lányát néhány hete kiengedték.

London gyilkossági kísérletnek tartja az ügyet, amelyért
Oroszországot tekinti felelősnek, Moszkva azonban folyama-
tosan és határozottan tagadja, hogy bármi köze lenne a Szkri-
pal-ügyhöz. (MTI)

MI5-főnök:
Az Iszlám Állam Európában készülhet merényletekre

Az Európai Bizottság kedden teszi közzé az első pá-
lyázati felhívását az ingyenes WiFi4EU hozzáférési
pontok kiépítésére fordítható uniós finanszírozásról
– közölte az uniós bizottság hétfőn.

A tájékoztatás szerint regisztrálni és pályázni az erre a célra
indított, wifi4eu.eu című portálon lehet. A kedvezményezet-
teket a pályázatok beérkezésének sorrendjében választják ki.
A kiegyensúlyozott földrajzi lefedettség elvét is figyelembe
véve, az első pályázati felhívás alapján mindegyik részt vevő
országban legalább 15 település kap támogatást.

A következő két évben további négy pályázati felhívást hir-
detnek meg – tették hozzá.

Az Európai Unió (EU) a WiFi4EU programjában egy-egy
önkormányzat 15 ezer euró értékű utalványt kaphat, hogy a

közösségi élet színterein – könyvtárakban, múzeumokban,
parkokban, köztereken – internetkapcsolatot tudjon kiépíteni.
A hálózat karbantartásának költségei az önkormányzatot ter-
helik.

Az EU 2020-ig 120 millió eurót ad az uniós tagállamok,
valamint Norvégia és Izland mintegy 8 ezer településének,
hogy ingyenes és nyilvános wifi-szolgáltatásokat biztosító be-
rendezéseket szerezzenek be. Az ugyanazon közösségi térben
hasonló jellemzőkkel rendelkező, már létező ingyenes háló-
zatok mellett tervezett wifi-hozzáférési pontok nem részesül-
hetnek támogatásban – mondta.

A WiFi4EU-hálózatok ingyenesek lesznek, nem lesznek
rajtuk reklámok, és használatukért a felhasználóknak nem kell
személyes adataikat megadniuk – tették hozzá. (MTI)

Uniós finanszírozással
Ingyenes wifi-hozzáférési pontokat létesíthetnek

A Kárpát-medencei vállalkozásoknak május 25-ig
lehet pályázni az idén először meghirdetett Érték és
Minőség Nagydíj tanúsító védjegyre, 47 főkategó-
riában – közölték a kiírók az MTI-vel.

A pályázat kitüntetéseit szeptember 11-én, az Országház
felsőházi termében adják át. A kiírásra pályázhatnak a Kár-
pát-medencéből mindazon vállalkozások, amelyek kiemelten
fontosnak tartják a magas minőségű termékek előállítását,
szolgáltatások nyújtását.  A kiírás óta a konzultációs szakasz-
ban eddig több mint 100 magyarországi és határon túli érdek-
lődővel egyeztettek. Kiss Károlyné Ildikó, az Érték és
Minőség Nagydíj Pályázati Titkárság ügyvezető igazgatója a
közleményben kiemelte: a kiíróknak az volt a céljuk, hogy a
védjegypályázaton részvételt biztosítva egyenlő esélyt teremt-
senek nemcsak a Magyarország határain belül, hanem azon
kívül működő gazdasági szervezetek számára is.

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
elnöke a közleményben hangsúlyozta: „az RMDSZ számára

kiemelten fontos a romániai magyar közösség szülőföldön
való boldogulása és gazdasági megerősítése, ezért támogató-
jaként azt a célt tűzte ki, hogy segíti az Érték és Minőség
Nagydíj pályázat kiíróit és lebonyolítóit abban, hogy minél
több erdélyi vállalkozó megismerhesse ezt a lehetőséget és
éljen a pályázat adta előnyökkel”.

Az Érték és Minőség Nagydíj pályázatot 2018-ban első al-
kalommal írta ki a DIAMOND Szervezőiroda Bt., a Hajnal
Húskombinát Kft., a KÖMI Kft., a Legrand Magyarország
Villamos Rendszerek Zrt., a Poli-Farbe Vegyipari Kft., a Pro-
fessionCert Kft., valamint a mezőcsávási székhelyű SSM &
SIU Kft.

Az Érték és Minőség Nagydíj pályázati rendszer fővédnöke
Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke. A pályázati rend-
szer kiemelt támogatója a Miniszterelnökség Nemzetpoliti-
káért Felelős Államtitkársága, külhoni támogatója a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség, szakmai segítséget nyújt a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. (MTI)

Érték és Minőség Nagydíj
Május 25-ig pályázhatnak a vállalkozások

Ferenc pápa látogatása nem a kormányfőért vagy az
államelnökért történik, hanem a román állampolgá-
rokért, jelentette ki hétfőn Viorica Dăncilă miniszter-
elnök.

„Felelős ember vagyok. Azt mondtam, hogy Ferenc pápa
őszentsége kijelentette, hogy jövő évben ellátogat Romániába.
Nagyon érthető voltam” – mondta a kormányfő a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) országos állandó bizottsági ülése végén.
Klaus Iohannis államfő szombaton azt nyilatkozta Balázsfal-
ván, hogy a pápa romániai látogatását a részletek tisztázása után

a két fél – azaz a Vatikán és az Államelnöki Hivatal – egyszerre
fogja bejelenteni, a szabályoknak megfelelően. 

Francisc Doboş, a bukaresti római katolikus érsekség szó-
vivője pénteken a Facebookon közölte, hogy Miguel Maury
Buendia pápai nuncius megkérte, közölje a sajtóval, hogy a
Szentszék és Románia Államelnöki Hivatala egyszerre fogja
bejelenteni Ferenc pápa látogatásának hírét, ha erről konkrét
döntés születik. „A Szentszék mai közleménye nem tesz em-
lítést a jövőbeli látogatásról” – szögezte le az érsekség szóvi-
vője. (Agerpres)

Romániába várják Ferenc pápát
A Vatikánban még nem született döntés a látogatásról



Az Aurel Persu Műszaki Líceum elődjét
1965-ben hozták létre gépkocsivezető
szakiskolaként. 52 éven keresztül
gépkocsivezetői, autószerelői, szállí-
tási szakértői, autóbádogosi és villa-
mossági szakmára tanították a
diákokat. Az évek során változott
ugyan a tanügyi struktúra, de a főbb
szakmákat a mai napig megtartották,
igazodva az 1989 után megváltozott
gazdasági-társadalmi és oktatási
helyzethez. 

2000-ben nevezték el az iskolát Aurel Per-
suról (1890-1977), aki 1924-ben tervezte a
világ legelső, esésben levő vízcsepp formájú
autóját, amely aerodinamikai tulajdonságai
miatt kora leggyorsabb járműve lett. Évek óta
a líceum műhelyeiben zajlik a gyakorlati ok-
tatás, a 18. évüket betöltő diákok B kategóri-
ájú jogosítványra is vizsgázhatnak. Az iskola
mellett, különálló épületben van a 100 férő-
helyes bentlakás, amihez egy saját kantin is
tartozik, ahol jutányos áron napi három étke-
zést tudnak biztosítani a gyerekeknek. A diá-
kok számos iskolán kívüli tevékenységen is
részt vesznek, egyebek mellett várostakarítá-
son, 2016-ban a hátrányos helyzetű gyerme-
keket ajándékozták meg élelemmel. A
szaktantárgyversenyek mellett 2017-ben sike-
resen szerepeltek a Nagyszebenben megren-
dezett frankofón vetélkedőn. Az iskola
labdarúgócsapata előkelő helyezést ért el a lí-
ceumok közötti bajnokságon. 

Jelenleg autószerelői, bel- és külföldi szál-
lítási szakértő szakon folyik képzés. Az iskola
egyebek mellett tizenegy tanteremmel, egy
sportteremmel, négy laboratóriummal, öt mű-
hellyel, könyvtárral, egy-egy gépkocsivezetői
és munkavédelmi szakteremmel, gépkocsive-
zetői pályával rendelkezik. 

Soţan Ioan-Ciprian aligazgató elmondta,

hogy a diákok havonta 200 lejes szakoktatási
ösztöndíjat és a gazdasági egységek által a du-
ális képzésért felajánlott még 200 lejes ösz-
töndíjat kaphatnak. A gyakorlat
Marosvásárhely vezető cégeinél (Aliat, Mer-
cedes, Ford, Fomco, Autocomplet) zajlik,
ahol esetenként tízórait is biztosítanak, és a
megszabott gyakorlati időn felül jövedelmet
is juttathatnak a diákoknak. A cégek tanulmá-
nyaik befejezése után a tanulók 70-75%-át al-
kalmazhatják. 

Az igazgató elmondta, sajnos iskolájuk
műhelyeinek felszereltsége messze elmarad a
korszerű követelményektől, de két más szak-
iskolával együtt (Elektromaros és mezőgaz-
dasági líceum) elnyertek egy uniós
finanszírozású pályázatot, amelynek köszön-
hetően feljavítják felszereltségüket. Úgy ter-
vezik, hogy a rendelkezésre álló összeggel
egy korszerű gépkocsivezetői műhelyt (szi-
mulátort) rendeznek be. 

– Olyan szakmában képzünk szakembere-
ket, amely nagyon keresett, és a jövedelem
sem kevés, hiszen egyre nagyobb szükség van
gépkocsivezetőkre, autószerelőkre. Ma már
az autószerelő műhelyben nem kell egész nap
olajban fetrengeni. Jó lenne, ha megszűnne a
szülők idegenkedése, és a munkaerőpiac által
igényelt szakmák felé irányítanák gyereküket,
figyelembe véve készségüket és érdeklődésü-
ket. Minden évben a megye általános iskolá-
inak nyolcadik osztályában reklámozzuk
kínálatunkat, sajnos kevés eredménnyel.
Pedig azok a gyerekek, akik elvégzik ezt az
autószerelői iskolát, ingyen hajtási engedély-
hez is jutnak – mondta az aligazgató.

Az Aurel Persu szaklíceum a következő
képzést kínálja: autószerelői szakma, három
osztály (IX.), 84 hellyel nappali tagozaton és
14-14 hely duális képzésben, B és C kategó-
riájú gépkocsivezetői jogosítvánnyal. 28 hely

esti tagozaton, ötéves
képzéssel szállítás-
ügyi technikus szak-
mában és hároméves
képzésként 56 hely
szintén ebben a szak-
mában. Líceum utáni
képzésként két osz-
tály bel- és külföldi
szállításügyi szakértő
és 28 hely mesteris-
kola gépkocsiszerelői
(elektromechanikus)
szakmában. A képzés
román nyelven folyik.
Magyar tannyelvű
osztályokra nem volt
igény. 

Aurel Persu Műszaki Líceum 

Négy további előadásra várja közönsé-
gét a Spectrum Színház. A Rózsák tere
13. szám alatt működő marosvásárhelyi
magántársulat irodalmi titkárságának
közleménye szerint május 15-én, kedden
este 7 órától a Ray Cooney és Gene Stone
által szerzett Miért nem marad reggelire?
című darabot játssza. A mű cselekménye
szerint Louise, a szülei által elhanyagolt,
csellengő fiatal lány egy vidéki városból
kerül Londonba, ahol bandától bandáig
sodródik, lakás és pénz nélkül, nyomo-
rogva, terhesen. Már csak nyolc napja van
a szülésig, amikor betéved George Clarke,
az egyedül élő, középkorú, elvált férfi la-
kásába. E két ember életfelfogása, be-
szédstílusa mérföldekre van egymástól,
szókincsük gyakran az érthetetlenségig
sodorja a kommunikációt. Vonzzák és ta-
szítják egymást, miközben a lakásban
megszületik a baba. Az előadást Kovács
Levente rendezte és Ungvári Tamás for-
dította. Fellép Tatai Sándor, Márton
Emőke-Katinka és Mihály Alpár Szilárd.
Látványtervező: Takács Tímea, fény- és
hangtechnika: Incze Róbert, súgó: Sugó
Erzsébet.

Május 17-én, csütörtökön este 8 órától
A gyertyák csonkig égnek című produk-
ció van műsoron, Kincses Elemér rende-
zésében. Márai Sándor azonos című
regényét Pozsgai Zsolt alkalmazta szín-
padra, az előadásban fellép Tatai Sándor,

Mózes Erzsébet, Kárp György és
Márton Emőke-Katinka. Díszlet és jel-
mezterv: Takács Tímea. Hang- és fény-
technika: Incze Róbert. 

„Egy térben régi tárgyak és zenék kö-
zött ül két öregember, a tábornok és a
százados. Henrik és Konrád. Gyerekko-
ruk óta minden összeköti őket: iskola,
hadsereg, szerelem. Az előadás origója
egy hol volt, hol nem volt szerelem. A
nő neve Krisztina. Két férfi, Henrik és
Konrád imádják őt egy életen keresztül.
A két öreg minimálisan cselekszik, de
maximálisan érez. Két vulkán okád
tüzet, a nyugalom látszólagos. Henrik-
ben és Konrádban egyazon hőfokon lán-
gol a szenvedély több mint negyven éve.
Néha suttognak, néha ordítanak egy-
másra. Pattanásig feszül a húr, majdnem
eljutnak a fizikai összecsapásig. Már
csak a két öreg katona ballag át egy zöl-
dellő mezőn. A gyönyörű zöld fű alatt ta-
posóaknák rejtőzködnek. Nekem mint
rendezőnek nincs egyéb dolgom, mint
ezeket a taposóaknákat megtalálni, és
meggyőzni a két színészt, hogy lépjenek
rájuk bátran. Fölrepülnek a csillagokba,
aztán vissza a földre. Mintha szerelme-
sek lennének. Azok” – írja az előadásról
Kincses Elemér.

Május 22-én, kedden este 7 órakor
Euripidész Médeia című drámáját tekint-
hetik meg az érdeklődők. A Rakovszky
Zsuzsa által fordított antik görög drámát
Török Viola rendezésében vitte színre a
társulat, fellép Márton Emőke-Katinka,
Czikó Juliánna, Korpos András, Kárp
György és Tatai Sándor. Zene: Kelemen
László, jelmez: Takács Tímea, fény- és
hangtechnika: Incze Róbert. 

Május 25-én, pénteken délután 5 órá-
tól Jean Genet Cselédek című színdarab-
ját láthatja a közönség Török Viola
rendezésében. A Nagy Péter által fordí-
tott produkcióban fellép Béres Ildikó,
Márton Emőke-Katinka és Ambrus
Laura. Zene: Kelemen László. Látvány-
tervező: Takács Tímea. Hang- és fény-
technika: Incze Róbert. Az előadás
ismertetője szerint Claire és Solange
testvérpár, szolgálók; úrnőjük Madame,
a hatalom, a felsőbbrendűség megteste-
sítője, akit mindketten szeretve gyűlöl-
nek, vagy gyűlölve szeretnek, de
érzelmeiket Madame jelenlétében udva-
rias alázat mögé rejtik. A testvérpár oly-
kor magára marad, és e parányi, zárt
világban nem marad más számukra, csak
a játék. A hőn óhajtott és irigyelt Ma-
dame szerepét játsszák felváltva, amikor
a Madame nincs otthon. Egy titkos szer-
tartás, egy kis rituális tréfa, amelyben el-
tűnik minden határ való és valótlan,
igazság és látszat között; játék közben
megalázzák egymást a cseléd szerepé-
ben, felnagyítva a Madame erényeit és
hibáit. A mai virtuális világban élő, elér-
hetetlen álmokat kergető embernek tart
tükröt az előadás, a valóság felismeré-
sére és önmagunk helye megtalálásának
nehézségeire vagy lehetetlen voltára fi-
gyelmeztet. A zene – mint az érzelmek-
nek legősibb kifejezési formája – fontos
szerepet játszik az előadásban, az álmok,
vágyak érzékeltetésében, önmagunk ke-
resésének és elvesztésének ábrázolásá-
ban. (Knb.)

Fotó: Vajda György
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1966-ban jött létre építészeti és gé-
pészeti szaklíceumként, majd 1975-
től mechanikai líceum, 1977-től
Metalotehnica iskolaközpont, 1978-
tól 3-as, 1991-tól 1-es számú ipari,
1997-től Traian Vuia iskolaközpont-
ként működik. Az ismert romániai
repülős, Traian Vuia nevét 2012-től
viseli. A marosvásárhelyi Dózsa
György utcában évtizedekig működő
gyáraknak „szolgáltatta” a szak-
munkásokat. A rendszerváltást kö-
vetően alkalmazkodniuk kellett az új
igényekhez. 

Moldovan Vasile mérnök
igazgató szerint az iskola
megpróbál kapocs lenni a di-
ákok, a szülők és a helyi kö-
zösség között, olyan magas
színvonalú oktatást nyújtva,
ami megfelel a korszerű igé-
nyeknek és hosszú távon el-
látja a munkaerőpiacot. A
2018/2019-es tanévre a kö-
vetkező osztályokat hirdették
meg: líceum, nappali tagoza-
ton villanyszerelő, autóvilla-
mossági technikus – 28-28
hely román és magyar nyelvű
osztályokban; fodrász – 28-
28 hely román és magyar
nyelven; esti tagozaton 28
hely: szállításügyi technikus; szakiskola:
román nyelven hároméves szakoktatás au-
tószerelői szakmában – 28-28 hely román
és magyar nyelven. Kétéves posztliceális
képzés esti tagozaton: 28 hely kozmeti-
kusszakmában, román nyelven. A szakisko-
lát végzők havonta 200 lejes ösztöndíjban
részesülnek, míg az autószerelői és autóvil-
lamossági szakoktatásban részesülők díj-
mentesen B kategóriájú gépkocsivezetői
jogosítványt kapnak. 

Az utóbbi években a fodrászszakma iránt
nőtt meg az érdeklődés. Míg más osztályok
alig telnek be, ezekben túljelentkezés van.
Sikerült partnerkapcsolatot kiépíteni a szé-
kesfehérvári Árpád szaklíceummal. A ma-
gyarországi oktatási intézmény
közvetítésével vettek részt a diákok először
egy nemzetközi fodrászversenyen. 2015-
ben a Traian Vuia líceum volt a szakmai
megmérettetés házigazdája, az idén pedig
Csehországban jártak a diákok. A vetélke-
dőbe bekapcsolódtak osztrák, cseh, szlovák,
szlovén, magyar és az idéntől lengyel diá-
kok, így rangos szakmai fórumon való rész-
vételt is biztosítanak az Erasmus KA2
partnerkapcsolatok kiépítését és működte-

tését támogató projekt alapján. A versenyt
az osztrák mesterségek háza szervezi. 

A Kulturális Tudományegyetem közvetí-
tésével sikerült a kapcsolatot felvenni egy
mannheimi (Németország) szakiskolával,
amelynek az igazgatója május 21-én Maros-
vásárhelyre jön, és részt vesz a várban
május 22-én és 23-án tartandó szakoktatás
és mesterségek vásárán. Az említett osztrák
kapcsolaton keresztül a St. Pölten-i szakis-
kola felajánlotta, hogy a gyakorló fodrász
szalonjuk teljes felszerelését átadja a Traian
Vuia líceumnak. A berendezést már el is
hozták, és azt remélik, hogy a polgármesteri

hivatal közbenjárásával az egykori éttermet
átalakíthatják, és ott berendezhetik a saját
szalont. Ugyancsak a város támogatására
számítanak abban is, hogy az egykori mű-
helyeket korszerű autóbá-
dogos-, festő- és diagnosztizálóműhellyé
alakítják. A felszerelés, a korszerű gyakor-
lóműhelyek biztosítása az anyagiaktól függ
– állapította meg az igazgató, aki azt is el-
mondta, több marosvásárhelyi neves cég-
nek (Ingricop, Ford, BMW, Mercedes)
köszönhetően korszerű autószalonokban
zajlik a gyakorlati oktatás. 

Kell-e ennél jobb ajánlat diákoknak, szü-
lőknek? – tette fel a kérdést az igazgató,
majd hozzátette, sajnos a szülők nagyobb
elvárásokat támasztanak gyerekeikkel
szemben, mint az utóbbiak képessége, és
sok esetben tévednek, amikor az elméleti lí-
ceumok felé irányítják őket. Volt eset, ami-
kor rangos marosvásárhelyi líceumból
érkeztek hozzájuk diákok, mert vagy nem
bírták az ottani követelményeket, vagy egy-
szerűen nem arra a pályára szerettek volna
kerülni, amit a szülők kijelöltek számukra.
Ma ők a Traian Vuia líceumot végzettek
közül a legkiválóbb szakemberek. 

Traian Vuia Szaklíceum 

BBTE-nyilatkozat 
A MOGYE-n kialakult

helyzettel kapcsolatban
A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Tagozatá-

nak vezetősége aggodalommal követi a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Magyar Tagozatának
jövője körül újfent kialakult bizonytalanságot. A
MOGYE, az ugyancsak marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem és a kolozsvári BBTE mellett azon romániai ál-
lami felsőoktatási intézmények egyike, amelyek a 2011-
es tanügyi törvény alapján multikulturális intézménynek
minősülnek, és ennek megfelelően magyar nyelvű kép-
zést biztosítanak.

Természetszerűleg elfogadjuk, sőt kívánatosnak tartjuk
az intézményi modernizálást, fejlődést, azonban ez nem
mehet a magyar nyelvű oktatás kárára. Épp ezért a
MOGYE-t érintő bármilyen fejlesztésnek nem szabad ve-
szélyeztetnie a magyar nyelvű orvos- és gyógyszerész-
képzést, sőt az intézményi fejlődésnek minden esetben
tagozati szinten is tükröződnie kell. A szükséges fejlesz-
tések sorába illeszkedik a magyar nyelvű oktatásért fele-
lős intézetek létrehozatala is.

A BBTE Magyar Tagozatának vezetősége támogatja a
MOGYE-n zajló magyar nyelvű oktatást, annak további
intézményesülését, hiszen ez nemcsak a magyar nyelvű
orvosi és gyógyszerészeti felsőoktatás, de ezen túl a teljes
MOGYE javát is szolgálja. Meggyőződésünk ugyanak-
kor, hogy a MOGYE-n működő magyar nyelvű képzés-
nek nincs alternatívája, az állami felsőoktatás kereteinek
feladása veszélybe sodorná a magyar szakember-utánpót-
lást, s egyúttal törvényileg biztosított jogaink feladását is
jelentené, ami semmilyen körülmények között nem indo-
kolt.

A BBTE Magyar Tagozatának 
vezetősége

Tavasz a Spectrum Színházban



– Molière művét nem csupán ren-
dezed, hanem te magad fordítot-
tad újra. Miben különbözik a
molière-i Az embergyűlölőtől a
Bodolay-féle Az új embergyűlölő?
– Ez a verzióm első formájában

tíz esztendeje készült, akkor meg is
jelent a Színház című lapban, akár-

csak Oronte dilettáns versikéje. –
Eredetileg egy német Mizantróp-
darab fordításának indult volna, ám
közben az évtizedeink mindent
megelőztek, s a helyzet arra az ar-
cátlan bátorságra késztetett, hogy a
létező három magyar fordításunk
helyett a hirsoni La Bête modorá-

ban én is írjak egy rólunk szóló mo-
lieriádát. A közönség remélhetőleg
ezt a mostani előadást akarja él-
vezni majd, amely alapvetően kü-
lönbözik a tíz évvel ezelőttitől is: A
„márkik” szerepe átalakult, Oronte,
a dalszövegíró így még fontosabbá
vált, Éliante, az unokahúg pedig
szinte csak villanásképpen jelenik
meg. Ugyanakkor a legfontosabbak
továbbra is a játszó színészek. Nem
tudok, illetve nem akarok elkép-
zelni semmiféle Mizantrópot, ahol
nem ez az alaphelyzet.

– 1983-ban a budapesti Színház-
és Filmművészeti Egyetem Ódry
Színpadán, 2008-ban pedig a
kecskeméti Katona József Szín-
házban rendeztél Mizantrópot. Mi
késztet arra, hogy ezt a művet
újra és újra színpadra vidd?
– A három előadás jószerivel

mindenben különbözik egymástól,
és ez nem csak a szövegen múlik.
Valaha mesterem, Ádám Ottó igen
jó érzékkel javasolta a darabot vizs-
gaelőadásomul – lehet, hogy többet

tudott rólam, mint én magamról.
Valami riportfélében elmondtam,
hogy üldöz a mizantróp, de az sem
kizárt, hogy én üldözöm őt – a
Hamlet mellett az egyik legfonto-
sabb színpadra írt jellem. Ugyanak-
kor örülök, hogy Mira János
díszlettervező barátommal közösen
is színre vihetjük most, bár rengeteg
előadásunk volt közös – éppen az új
embergyűlölőt most először alakít-
hattuk közösen. 

– Mennyiben segíti vagy hátrál-
tatja a próbafolyamat alatt a ren-
dező Bodolayt az író-
fordító-dramaturg Bodolay? 
– Nézőpont kérdése, hogy meny-

nyire zavaró az a tény, hogy tudom
a darab szövegét. Nem feltétlenül
hátrány. Amúgy a dolog természe-
tesen szétválaszthatatlan, és a pró-
bák során legalább olyan
színpadközpontúan bántam a szö-
vegemmel, mint akárki máséval,
tehát még jóval többet szedtem ki
magamtól, mint más színre írók
műveiből szoktam.

– Az általad megalkotott erős
színpadi formában a cselekvés he-
lyett maga a szöveg válik akcióvá.
Miért választottad ezt a formát? 

– Éppen annyi „cselekvés” törté-
nik, amennyit a történet megkíván.
Minden bizonnyal jóval több, mint
Molière egykori színpadán, és jóval
kevesebb, mint a szimultán bukfen-
cező kortárs irományokban, vagy a
balettben.

– Az előadás zenei és látványvilá-
gába a tizenhetedik század is be-
lopja magát. Mi rejlik ebben a
jelképes párbeszédben?
– Nem történik több, mint utalás

arra a tényre, hogy az egykori ba-
rokk mű, lám, ma is minket üt nya-
kon, pedig vagy 350 esztendővel
odébbaraszoltunk közben. A szerző
régi jelmezében is itt van velünk,
függetlenül attól: éppen látjuk-e.

– Szerinted mi ezeknek a szerep-
lőknek a sorsa a huszonegyedik
században?
– Természetesen ugyanaz, mint

egykor. Csak másképp hívják az ud-
varokat, a márkikat, a különféle tár-
saságokat, bandákat és klikkeket.
Ám Alceste ettől még örök. A mos-
tani előadásunk a kései szerelem és
a túlkoros lázadás lehetőségeit ke-
resi az öregen is fiatal Molière nyo-
mán.

Kérdezett: Szabó Réka

A IV. Székely Fesztiválon, a
budapesti Millenárison három
nap alatt közel 100 erdélyi
vállalkozás termékeivel és
Székelyföld kulturális értéke-
ivel ismerkedhettek meg a lá-
togatók.

Idén Maros megye volt a Székely
Fesztivál díszvendége, ezért a
Maros megyei szervezők a Hagyo-
mányok Házával együttműködve
egy rendkívül gazdag hagyomány-
őrző programot állítottak össze a
rendezvény három napjára. A
Maros Művészegyüttes táncosai
mellett egy 40 fős hagyományőrző
csoport előadása színesítette a ma-
rosszéki programokat. A fellépők a
Felső-Maros mente, a Nyárádmente
és a Székely Mezőség jellegzetes
táncait, népdalait vitték el Buda-
pestre, akik között két Népművé-
szet Mestere díjjal kitüntetett
meghívott is szerepelt: Szabó Teréz
mezőkölpényi táncos és népdaléne-
kes, és Horváth Elek vajdaszentivá-
nyi prímás, akik idős koruk ellenére
örömmel vállalták, hogy a Székely
Fesztivál színpadán is bemutatják
tudásukat.

A Vendégváró Székelyföld kiál-
lítás keretében Maros megye saját
standdal volt jelen. A turisztikai ki-
adványok mellett Marosvásárhely
szecessziós örökségét, illetve a
megye turisztikai látnivalóit bemu-

tató előadásokkal, egy erdélyi nép-
viselet-kiállítással és fotókiállítással
várták az érdeklődőket.

A Székely Fesztivál az értékekről
és a kapcsolatokról szól, emelte ki
Péter Ferenc, a Maros Megyei Ta-
nács elnöke. „Úgy gondolom, hogy
minden szinten erősítenünk kell a
magyar közösségek közötti együtt-
működést. Arra ad lehetőséget a
Székely Fesztivál, hogy megmutas-
suk értékeinket, és az itteni találko-
zások, beszélgetések nyomán
barátságok, közös tervek és üzleti
kapcsolatok szülessenek” – fogal-
mazott köszöntőjében a tanácsel-
nök.

A IV. Székely Fesztiválnak
szombaton a Háromszék Tánc-
együttes volt a vendége. Kovászna
megye képviseletében délelőtt Tü-
csöklakodalom címmel táncos-
zenés gyermekfoglalkozásra, majd
a Heveder zenekar és Erőss Judit
népzenei koncertjére került sor, este
pedig az Ivácson László rendezésé-
ben készült Két kezem forgatta, szí-
vem táncoltatta című
folklórelőadást mutatták be a fesz-
tivál nagyszínpadán. 

Több háromszéki termelő is részt
vett portékáival a fesztiválon,
ugyanakkor a Kovászna Megye Tu-
rizmusáért Egyesület munkatársai
háromszéki szálláslehetőségeket és
programcsomagokat kínáltak. 

„Mindezen értékeink
mellett a magyar Szent
Korona legkeletibb
gyöngyszeméről, Há-
romszékről még három
dolgot hoztunk maguk-
kal: egyrészt a szavaza-
tunk erejét, amivel a
FIDESZ-KDNP párt-
szövetséget támogattuk,
másrészt identitásunk
szellemi termékét,
Sánta Attila Bühnagy
székely szótárát, és
nyilván jófajta székely
vicceket” – fogalmazott
üdvözlőbeszédében
Tamás Sándor, a Ko-
vászna Megyei Tanács elnöke, aki a
kiadványból egy példányt Varga
Mihálynak, Magyarország nemzet-
gazdasági miniszterének, a fesztivál
fővédnökének ajándékozott. 

Az elnök felszólalásában kitért
Budapest–Székelyföld viszonyára
is, melynek szoros együttműködé-
sét és eredményességét mutatják
többek között a magyar kormány
által a Székelyföldön is biztosított
jövőbe mutató programok, a Köl-
dökzsinór program, az anyasági, il-
letve gyereknevelési támogatás,
valamint a gazdaságélénkítő projek-
tek, illetve a számos közös rendez-
vény. „Számunkra nem léteznek
határok az itthon és az otthon, Bu-

dapest és Székelyföld között. Mi
egy nagy családhoz, egy nemzethez
tartozunk. Közös a nyelvünk, a ha-
gyományaink, a szívünk is egy rit-
musra ver” – tette hozzá Tamás
Sándor. 

„Hiszem, hogy ez az esemény
elősegíti és megerősíti minden ma-
gyarországi emberben, hogy úgy te-
kintsenek a székelyekre, mint jó
szomszédra, jó barátra, rokonra,
testvérre. Arra a testvérre, akire
lehet számítani, és aki olyan érté-
kekkel rendelkezik, melyek erősítik
az egyetemes magyar kultúrát” –
mondta köszöntőbeszédében 
Borboly Csaba, a Hargita Megyei
Tanács elnöke. 

Borboly Csaba megköszönte
Varga Mihálynak, Magyarország
nemzetgazdasági miniszterének,
hogy kovász szerepet vállalt a ma-
gyar–magyar viszony ápolásában és
egymás támogatásának megerősíté-
sében.

A háromnapos rendezvényen a
látogatók nem csupán Székelyföld
ízeivel és kézműves termékeivel is-
merkedhettek, hanem számos kul-
turális hagyomány és tradicionális
mesterség is bemutatásra került.
Hargita megye képviselete neme-
zelt táskákat, faragott dísztárgyakat
és különböző mézeket, lekvárokat,
illetve más kézműves termékeket is
bemutatott a fesztiválon. Az aszta-
lokról nem hiányozhatott a szintén
Székely Termék védjegyet viselő
Hargita Gyöngye ásványvíz, vala-
mint a méltán híres Igazi Csíki Sör
sem.

Aki egyszer ellátogatott a Szé-
kely Fesztiválra, az minden évben
szívesen visszajön, mondta köszön-
tőjében Láng Zsolt, Budapest II. ke-
rületének polgármestere. „És van is
miért jönni, hiszen közel 100 mes-

terember portékáit lehet megtekin-
teni, és közel 240 műsor lesz itt a
három nap alatt, és mindezek mel-
lett, ami fontos a magyar ember
számára, egy 50 fős gasztronómiai
csapat érkezett, akik a legjobb szé-
kely ízeket és italokat kínálják ne-
künk. Büszke vagyok arra, hogy
immár negyedik alkalommal lehe-
tek a Székely Fesztivál védnöke” –
fogalmazott a polgármester.

Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter az esemény fővédnöke-
ként hangsúlyozta a IV. Székely
Fesztivál megnyitóján: „közös cé-
lunk, hogy Székelyföld is be tudjon
kapcsolódni abba az egyre élénkülő
gazdasági vérkeringésbe, amely
Magyarországot jellemzi”. Hozzá-
tette: a közös gazdasági tér erősödé-
sét szolgálja a Határ menti
gazdaságfejlesztési program is,
amely elsőként a Mezőség Maros
megyéhez tartozó részén indult el.
Magyarország 2017. és 2018. évi
költségvetése 1-1 milliárd forinttal
járul hozzá a program megvalósu-
lásához. Egy tavalyi döntés értel-
mében több mint ötszáz erdélyi
vállalkozást támogatott a magyar
kormány mintegy másfél milliárd
forint értékben – emelte ki Varga
Mihály.

A rendezvény megnyitóján jelen
volt Tarlós István, Budapest főpol-
gármestere is, aki köszöntőjében a
hagyományok őrzésének fontossá-
gát hangsúlyozta. „A Székely Fesz-
tivál egy kivételes ünnep, amely
összeköti a hagyományokat tisztelő
vendéglátókat és a tradíciókat
nagyra becsülő látogatókat, akik itt
egy olyan nagyszabású háromnapos
ünnepélyen vesznek részt, amely
hozzájárul az összetartozás tudatá-
nak erősödéséhez.”

Székely Fesztivál Budapesten
Egyszerre dobban a szívünk

Az öregen is fiatal Molière...
– Interjú Bodolay Géza író-rendezővel –
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A közvilágítás korszerűsítését
az önkormányzat saját cégé-
nek adta át, jelenleg folyik a
működési engedélyeknek a
beszerzése. Személyzetről,
felszerelésekről volt szó, és
ahhoz, hogy hozzá tudjanak
nyúlni a hálózathoz, engedé-
lyeket kell beszerezni. Tóth 
Tivadar (fotó) szerint  május
folyamán megkapják ezeket
az engedélyeket, és akkor
neki tudnak fogni mind a kor-
szerűsítési, mind a javítási
munkálatokhoz.   

– A márciusi tanácsülésen a ta-
nács elfogadta azokat az összege-
ket, illetve azokat a paramétereket,
amelyeket a köztéri kamerák fel-
szereléséről szóló projektre kap-
tunk. Tetemes összegről van szó,
elég nagy viták voltak ezzel kap-
csolatosan, viszont úgy gondoltuk,
hogy a közbiztonság szempontjá-
ból a térfigyelő kamerák felszere-
lése indokolt. Erről elkészült az
előtanulmány. Ugyanakkor  elkü-
lönítettük a tervezéshez és a kivi-
telezéshez szükséges összegeket –
mondta az alpolgármester.

A továbbiakban arról beszélt,
hogy még egy nagyobb projekt van
készülőben: készen van a zöldhul-
lám műszaki terve. – Ez arról szól,
hogy minden egyes átjárót ellátunk
jelzőlámpákkal,  és beépítjük egy
intelligens rendszerbe azért, hogy
a gépjárműforgalom rendezet-
tebbé, folyamatosabbá váljék,
megszűnjenek a forgalmi dugók.
Valószínűleg a jövő hónapban, mi-
után minden engedélyt  megka-
punk  ahhoz, hogy az építkezési
engedélyt kiválthassuk, lehetővé
válik a kivitelezése is.

lehetett  beavatkozni, újraépíteni,
amíg a tanulmányok nem készültek
el és nem volt meg a szakértői vé-
leményezés. 

A várfal kilenc szakaszra van
felosztva, a hetes szakasz a katoli-
kus templom mögötti. Ennek  a
szakasznak a teljes rehabilitáció-
jára az idén pénzt különítettünk el.
Természetesen ezt is a terv elkészí-
tése előzi meg. Másik öt szakasz-
nak a dokumentációját, illetve az

előtanulmányt és a tervek elkészí-
tését felvállalta az Országos Örök-
ségvédelmi Intézet (Institutul
National al Patrimoniului), és már
el is indították az eljárásokat. 

Ezekből valószínűleg az idén
nem lesz még semmi, de a jövő év
elejére készen lesznek.

Visszatérve a 7-es szakaszra,
arra megvan minden dokumentáci-
ónk, tehát elindítjuk az eljárást a
munkálat odaítélésére, a tervezésre
és a kivitelezésre.

A kitámasztott és lezárt részre is
elkészült  az előtanulmány, és el
van különítve az összeg. Erre kell
az építkezési tervet kiadni és a
munkálatokat elkezdeni. Saját for-
rásokból, a város fogja finanszí-
rozni ezt a munkálatot, a beruházás
több mint 700 ezer lej. 

A másik szakaszon az örökség-
védelmi intézet készíti a tanulmá-
nyokat, arra mi nem tudunk külön
dokumentációt rendelni.  

   6 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________ VENDÉGOLDAL ______________________________________________ 2018. május 15., kedd

Megszüntetik a vasúti átjárót Fotó: Nagy Tibor

Új hidat építenek 

A város fizette a büntetéseket,
az operátoré volt a haszon

Szerkeszti: Mózes Edith

(Folytatás az 1. oldalról)

– Valójában a pihenés rövid idő-
szakának kellene következnie, mert
nagyon fárasztó volt ez a tavasz, az
aláírásgyűjtés, a magyar állampol-
gársági kérelmek intézése, a re-
gisztráció. A magyarországi
választások lejártáig óriási feladat
hárult ránk – kezdte beszélgetésün-
ket Gál Ernő, a segesvári RMDSZ
elnöke.

– Nemsokára újabb aláírásgyűj-
tési kampány következik.
– Igen, most úgy néz ki, hogy

uborkaszezon van, de Segesvárra ez
nem érvényes, mert sajnos most ér-
tesültünk, hogy bonyolódnak a dol-
gok a tanácsban. Köztudott, hogy
az ALDE próbál erősödni, országos
szinten igyekeznek főleg a liberális
oldalról embereket magukhoz édes-
getni.  Azt beszélik Segesváron is,
hogy az úgynevezett független tár-
saság, az Uniunea Independentă,
amely pár éve működik, és amely-
nek hat képviselője került be a helyi
tanácsba, kinyilvánította  szándékát,
hogy átállna az ALDE-ba, azzal a
feltétellel, hogy kapják meg az al-
polgármesteri tisztséget.

Az elnök szerint az utóbbi hóna-
pok nehéz tanácsi munkáját figye-
lembe véve van ebben ráció, mert
az úgynevezett kormányoldalon 13-
an vannak, és a kétharmados döntés
nagyon nehéz, ha  a 13-ból valaki
hiányzik. 

– Ezt az ellenzék ki is használta
olyan szempontból, hogy amikor a
gyűlés elején észrevette, hogy nincs
jelen mind a 13 úgymond kormány-
párti képviselő, zsinórban szavazta
le a kétharmados törvényeket.
Abban gondolkodva, hogy nekik
meglegyen a nyugodt többségük,
gondolom, belemennek ebbe, főleg,
hogy Maros megyei szinten is
ilyenformán alakulnak a dolgok. Ha
a liberális prefektusjelölt is átmegy
az ALDE-ba, és ki is nevezik, akkor
több mint valószínű, hogy a megyé-
ben, így  Segesváron is döntően be-
folyásolja a dolgokat. Elképzelhető,
hogy óriási nyomást fognak majd
gyakorolni. Nem tudom, hogy a ve-

zetőink mennyiben tudnak majd se-
gíteni, de ha akarják, meg tudják
csinálni.

Ezek függvényében, mint
mondta,  eléggé szorongva várják a
fejleményeket, annál is inkább,
hogy aránylag jól működött a ta-
nács Segesváron,  az RMDSZ min-
denben  segítette a kormánypártot. 

– De én már megtanultam azt,
hogy egyet ígérnek, mást csinálnak.
Úgyhogy akár az alpolgármester-
csere is belefér, és majd mossák a
kezüket, hogy fentről jött az utasí-
tás.

– Az alpolgármesteri tisztség vá-
lasztott funkció. Nehéz menet köz-
ben leváltani, ha nem követ el
törvénybe eső cselekményeket.
Legfeljebb nem választják újra.
– Megtörténhet közben is, okot

találnak, ha akarnak. Az alpolgár-
mestert a tanácsosok választják, és
a testület arról is dönthet, hogy le-
cseréli az alpolgármestert, ha más
többség alakul ki: 19-en vagyunk,
11 ember el tudja dönteni, hogy
más alpolgármestert szavaz meg.
Ha ez megtörténne, nekünk is más-
képpen kell majd gondolkodni,
többé ne legyünk jó fiúk és jó bará-
tok,  mindenben kitartsunk, hanem
próbáljuk meg másként érvényesí-
teni a magyar érdekeket. Nehezebb
lesz, de akkor ezt az utat kell vá-
lasztani – nyilatkozta az RMDSZ
elnöke.

Az RMDSZ-ben nincs uborkaszezon
Bonyolódnak a dolgok 

a tanácsban

Még ebben a hónapban 
elkezdenék a közvilágítás 

korszerűsítését

Tóth Tivadar alpolgármester el-
mondta, hogy benyújtották  az
új, integrált környezetvédelmi
engedély megszerzéséhez szük-
séges dokumentációt.

Ez alkalommal a szeméttelepet
működtető operátor kérte ennek a
kiadását, minthogy ez szükséges.
Eddig a város volt ennek az enge-
délynek a titulárisa, és  az történt,
hogy emiatt mindig a város kapta a
büntetéseket,  az operátor pedig be-
hajtotta a hasznot. Most azonban
teljes egészében felel azért, ami a
szeméttelepnél történik. Közben
kérvényt nyújtott be egy újabb, a
négyes cella építésére is. Az építke-
zési engedély kibocsátása még nem
történt meg, még vannak tisztá-
zandó dolgok ezzel kapcsolatosan.

–Hatalmas szeméthegy tornyo-
sul az oldalban. Ez a szeméttelep
legális, törvényes és szabályos?

– Eddig a működése legális volt.
A mérésekből az derült ki, hogy a
mennyiségeket betartották, viszont
az operátor nem tartotta be a tech-
nológiát. Bizonyos eljárásokat kel-
lett volna betartania, amikor a
szemetet tárolta, be kellett volna
fedje egy részét, nem kellett volna
az 1-es és 3-as cellákba több sze-
metet tegyen. Sajnos ezeket túl-
lépte, ezért léptünk közbe. Ezekben
a cellákban megszűnt a szeméttá-
rolás, most pedig el kell készítenie
a tervet azoknak a bezárására.
Arról szólnak a viták, hogy ez
kinek a feladata? Az operátor kell
elvégezze, aki eddig a hasznot fel-

vette, vagy pedig a város? Sajnos
az eredeti szerződés nem előnyös
számunkra, de megpróbáljuk úgy
megoldani, hogy aki működteti, az
zárja be. Egyébként a környezetvé-
delmi ellenőrzési jegyzőkönyvben
az áll, hogy az operátor kötelessége
ezt megoldani.

Vita folyik a 4-es cella engedélyé-
nek a kiadásával kapcsolatosan is, a
szerződésekben az áll, hogy nem lett
volna szabad megnyitni az új cellát
addig, amíg a régiek nincsenek le-
zárva.  Viszont bizonyos dokumen-
tumokban egyféleképpen van
elképzelve, más dokumentumokban
másként. Az egész a lehető legködö-
sebben van kidolgozva,  s közben
mind több szemetet  tárolnak.   



Unitárius templom
A Bolyai téren érdemes betérni

az unitárius templomba és a mel-
lette működő Dersi János terembe,
amely a marosvásárhelyi magyar-
ság egyik kulturális központja lett.
A városban az unitárius közösség-
nek már a XVI. században is volt
temploma és iskolája, de ezek
1600-ban megsemmisültek. 1849-
ben vásárolta meg az egyház azt a
telket, amelyre 1869-ben házat épí-
tett. Abban volt egy imaház és a
Mátyás Király, későbbi nevén az
Oroszlán fogadó. Mellette épült fel
1929-1930-ban az unitárius temp-
lom. 
Régi vármegyeháza 

A Bolyai líceummal szemben, az
iskola sportpályája mellett van az
egykori vármegyeháza. A telek ere-
detileg id. Szalai György tulajdona
volt, akit felségárulás vádjával el-
ítéltek, és háza a telekkel együtt fe-
jedelmi adományként Marosszék
birtokába került. A régi vármegye-
háza a marosszentkirályi régi pálos
kolostor köveinek és tégláinak fel-
használásával, makfalvi Dósa Mi-
hály akkori alkirálybíró felügyelete
alatt 1746-ban épült fel, amikor
Marosszék kormányzati központja
Nyárádszeredából az arra hivatot-
tabb Marosvásárhelyre került. Az
épület nemsokára szűknek bizo-
nyult, így 1824 áprilisában börtön-
helyiségek kialakítása céljából a
szomszédos telket nézték ki. 1842-
ben készült el végleg a székház,
amely négyszög alakot nyert, össze-
sen 45 külön helyiséggel. A tömlöc-
ben akasztásos halálos ítéletet is
végrehajtottak. Jelenleg marosvá-
sárhelyi képzőművészek műterme-
ként használják a helyiségeket. 

Minorita templom
Mielőtt visszatérnénk a Bolyai

utcán a főtérre, érdemes bekanya-
rodni a Köteles Sámuel utcába, ahol
egy-egy emléktábla jelzi Bolyai
János egykori házának helyét, il-
letve Molter Károly közismert ma-
rosvásárhelyi író egykori házát.
Nem messze a saroktól áll a mino-
riták temploma. A minoriták a XVI.
században jelentek meg Marosvá-
sárhelyen. A reformáció elterjedése-
kor elhagyták a várost, és 1740-ben
tértek vissza, amikor elkezdték a
rendház építését. 1741-1757 között
felépítették a barokk stílusú temp-
lomot és fa harangtornyot. Csak
1902-1903-ban építettek tornyot a
templomnak. 1895-1914 között a
teológiai főiskola, 1945-1948 kö-
zött tanítónőképző, 1948 után egye-
temi bentlakás működött benne,
jelenleg egy részét bérbe adták.
Római katolikus templom

A főtér felső felében a római ka-
tolikus templomot a jezsuita szerze-
tesek építették egy katolikus
kápolna helyére. A terveket Scher-
zer Bálint készítette, a templomot
1764-ben fejezték be, 1750-ben
szentelték fel. A templombelső ki-
alakításán ismert művészek dolgoz-
tak. A boltívek, a falak, a főoltár és
a mellékoltárak is gazdagon díszí-
tettek. Nemrég fejeződött be a
templombelső felújítása, így teljes
pompájukban láthatók a freskók.
Elidőzhetünk az egyik jobb oldali
kápolnában, Benczúr Gyula Vajk
megkeresztelése című festményé-
nek kicsinyített mása előtt, megcso-
dálni az Anton Schuchbauer Anton
és Nactigall Johannes által készített
barokk szószéket és a többi remek-
művet. A templomnak két tornya és

három bejárata van. A főbejárat 
fölött van az orgona. Az istenháza
alatt kripta van, ahova elsősorban
örmény és magyar katolikus elöljá-
rók temetkeztek. A Keresztelő
Szent János-templom homlokzatá-
nak két félköríves fülkéjében két je-
zsuita szent, Loyolai Szent Ignác és
Xavéri Szent Ferenc szobra áll. A
rendalapító Loyolai Szent Ignác
nyitott könyvet, a misszionárius
szerzetes Xavéri Szent Ferenc ke-
resztet tart a kezében. A nyitott
könyvön a jezsuita rend jelmonda-
tának (Ad maiorem Dei gloriam)
rövidítése olvasható: AMDG.
Ortodox katedrális

A katolikus templommal szem-
ben áll a monumentális ortodox szé-
kesegyház, amelyet Bodor Péter
híres zenélő kútja helyére építettek.
1925-ben kezdték el építeni a temp-
lomot, Iosif Vlad tervei alapján. A
munkálatok 61 évig tartottak. A ku-
polát Aurel Ciupe festményei díszí-
tik. Ikonosztázát a náznánfalvi
Traian Bobletec készítette, festmé-
nyeit pedig a lugosi Virgil Simio-
nescu. A templom belső festése
1970-1986 között készült. Sajnála-
tos módon a bejárati freskók úgy
ábrázolják Krisztus megkorbácsolá-
sának bibliai jelenetét, hogy a meg-
büntetettek román népviseletben,
míg a végrehajtók (rómaiak) a ma-
gyar hajdúk egyenruhájában van-
nak. 
Bodor Péter kútja 

Az ortodox templom helyén állt
egykor Bodor Péter kútja, amelyet
1911-ben lebontottak és Páll Andor
erdélyi születésű gépészmérnök ja-
vaslatára Budapest vezetősége a
Margitszigeten felépíttette.  Az
1822-ben épített híres zenélő kút ki-
csinyített, 7,3 méter magas és 5
méter átmérőjű másolatát a tervek
szerint a Marosvásárhely főterén ta-
lálható virágóra jelenlegi helyére
építenék fel, ez utóbbit néhány mé-
terrel továbbköltöztetnék. Létezik
egy helyi tanácsi határozat, amely
jóváhagyta a kút újraépítését, azon-
ban még nem sikerült végrehajtani. 
Görög-ház

Érdemes megállnunk a mai Had-
sereg háza, a hajdani ún. Görög-ház
XVII. században felhúzott épülete
előtt, ugyanis 1849-ben itt szállt
meg Bem tábornok tisztje, Petőfi
Sándor, innen ment a segesvári
harctérre. 1848-49 ben itt ülésezett
a városi tanács. 1852-ben itt pihent
meg Ferenc József császár. 1868-
ban ebbe az épületbe költözött a ta-
karékpénztár, majd az államosítás
után a Hadsereg háza lett. 
Teleki-ház

Nem messze ettől van gróf Teleki
Domokos egykori lakhelye. A Vár-
templom alatti épületet 1797-1803
között húzták fel, az évek során
többször átalakították. 1986-1987-
ben renováltatta a református egy-
ház. Az épület előtt Bernády
György polgármester szobra áll,
amelyet 1994-ben állítottak az em-
lékére. Ebben a házban volt Bem
tábornok főhadiszállása 1849 janu-
árjában
Kárnász-ház

Marosvásárhely egyik legszebb
magánháza a Petőfi téren álló Kár-
nász-ház, amelyet 1824-ben az ör-
mény Petráskó család építtetett. A
XIX. század közepén a Gajzágó
család vásárolta meg, és a lányuk-
ról, Kárnásznéról nevezte el. Az
épület falai gazdagon díszítettek. A
képek a hajdani város utcarészleteit
ábrázolják. Az államosítást köve-
tően a szobák egy részét kifestet-
ték, és bérbe adták. 1986-ban,
amikor elkezdődött az épület felújí-
tása, kilenc festékréteget kellett el-
távolítani az eredeti festményekig.
A helyi tanács házasságkötő termet
alakított ki az épületben.

Lábasház
A mai nemzedék tagjai nemigen

tudják, hogy a Kossuth (Călăraşi-
lor) utca és a főtér sarkán levő épü-
letet Lábasháznak nevezték. Azért
építették árkádokra, hogy óvják a
járókelőket az esőtől. Az épület már
a XV. században is létezett. A
XVIII. század elején lakóház volt,
és mivel a katolikus iskola mellett
állt, 1732-ben a katolikus egyház is-
kolabővítés miatt megvásárolta.
1787-1792 között laktanya műkö-
dött itt, majd újra iskola, 1905-ig.
1873-ban tűz ütött ki benne, amely-
ben leégett a tető és néhány emeleti
terem. 1874-ben renoválták, és még
egy emeletet húztak fölé. A XX.
század építészeti túlkapásai miatt az
épület stabilitása csorbát szenve-
dett. 1983-84-ben a helyreállítási
munkálatok alkalmával az épület
visszakapta eredeti formáját. Jelen-
leg a boltozatokban üzlethelyiségek
működnek. 
Kuplerájok

Kevesen tudják, hogy a XX. szá-
zad elején Marosvásárhelyen két
bordélyház volt. Az egyik a Malom
utcában (a Laci csárda mellett), oda
jártak a tisztek és az előkelőségek,
a másik pedig a „Legények háza”,
amelyet Elefánt Károly terveztetett
Toroczkai Wigand Ede építésszel.
Míg az utóbbit lebontották, az
előbbi most is látható, érdekes a
belső udvar elrendezése, ahol egy
nagyterem volt, majd oldalt egyszo-
bás házsorok, amelyeket az államo-
sítást követően szegényebb
családoknak adott ki a lakásgazdál-
kodási vállalat. 
Fatemplom

Marosvásárhely fatemplomát
1793-1794-ben építették. Az alsó
nagyobb, a felső kisebb ikonosztá-
zát és a belső festményeket 1814-
ben Bon Vasile és Popa Nicolae
készítették. 
A természetrajzi múzeum 

A Székelyföldi Iparmúzeum ma-
rosvásárhelyi székházát az 1875-ös
tűzvész után építették, stílusa histo-
rizáló, eklektikus irányelveket
követ. Az épület létrejötte a mú-
zeum szükségességének gondolatát
1885-től kitartóan támogató Szé-
kely Művelődési és Közgazdasági
Egylet lobbitevékenységéhez kötő-
dik. A végső tervek elkészítését
Kiss István építész vállalta el. Az
építkezési munkálatok Soós Pál épí-
tőmester nevéhez fűződnek, de a
homlokzati plasztikát Szabó Antal
szobrász készítette. A falfestménye-
ket Götz Adolf, a Lechner Ödön ter-
vezte kecskeméti városházán is
dolgozó mester készítette. A főbejá-
rati tölgyfa ajtó az abban a korban
ugyancsak elismert Barholfy János
asztalosmester munkája, míg a lép-
csőház festett ablakai a Forgó és
Társa – 1880-ban Budapesten ala-
pított – üvegfestő műhelyből szár-
maznak. A Székelyföldi
Iparmúzeum székhelyét 1893-ban
avatták fel. Jelenleg az épületben a
Maros Megyei Múzeum természet-
rajzi részlege működik. Az épületet
nemsokára felújítják. 

Zsinagóga
Közel a természetrajzi múzeum-

hoz, az egykori zsidó negyed köze-
pén van az ortodox zsidóság
temploma, amelyet 1898-1899-bent
Iacob Gartner bécsi műépítész ter-
vei alapján építettek. A monumen-
tális épület híven tükrözi a zsidó
közösség pénzügyi hatalmát. A
szimmetrikus épületnek három 
kupolája van, belső terét a jellegze-
tes díszítőelemek teszik érdekessé.
1941-ben mindegy 6000 zsidó élt a
városban, a második világháború
után 1500-an maradtak, jelenleg
mintegy 120 zsidó él Marosvásár-
helyen. 
A MOGYE épülete 

Érdemes még megemlítenünk az
orvostudományi és gyógyszerészeti
egyetem épületegyüttesét, amely
eredetileg katonaiskolának épült. A
háromemeletes, E alaprajzú épület
kivitelezési munkálatait a polgár-
mesteri hivatal kiírására a budapesti
Grünwald Testvérek nyerték el
1907-ben, és 1909 őszére el is ké-
szült a főépület és a hozzá tartozó,
tanári lakásokat és legénységi épü-
leteket magába foglaló komplexum.
Az államosításkor az állam tulajdo-
nába került.
Somostető – állatkert 

Marosvásárhely legkedveltebb
kirándulóhelye a Somostető és az
állatkert, amelyet az 1960-as évek
elején alapított Rend László, a
város vezetőinek és magánszemé-
lyek támogatásával. Az első látoga-
tási nap 1964. augusztus 23-án volt.
Területe ekkor kevesebb, mint egy
hektár volt, és tíz állat élt benne,
amelyeket a vadásztársaság adomá-
nyozott. 1965-ben kibővítették 20
hektárra. 1967-ben készült el az
oroszlánok pavilonja, az állatkert
első nagyobb létesítménye, melyet
az építészeti líceum diákjai építet-
tek vizsgamunkaként. Az állatkert
Rend László utódja, Bereczki Bol-
dizsár igazgatósága idején lett nem-
zetközi szintű. 1978-ban készült el
a kolozsvári botanikus kert köz-
ponti épületét idéző „trópusi ház”,
ahol madarak, halak, hüllők és eg-
zotikus növények tekinthetők meg.
1986-ban elkészült a medvék és a
tigrisek barlangja, 1989-ben pedig
a majmok háza. 2008–2011 között
felújították, területét 40 hektárra nö-
velték, és új élettereket hoztak létre
a medvéknek, farkasoknak, nagy-
macskáknak és a vízimadaraknak.
Az ország egyetlen állatkertje, ahol
elefánt és zsiráf látható.
A Víkendtelep 

Maros szabadidőközpontként
működik, több medencét magába
foglaló strand, amelyet az egykori
bútárgyárat ellátó tutajkikötő által
behatárolt öbölben alakítottak ki.
Egykor csónakázó és három me-
dence várta a strandolókat. Az
1989-es rendszerváltást követő fo-
lyamatos átalakításnak köszönhe-
tően ma a környék egyik
leglátogatottabb nyári üdülőhelyévé
nőtte ki magát a telep. 

Szerkeszti: Vajda György

A természetrajzi múzeum Fotó: Vajda György
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Marosvásárhely (7.) 
Utolsó Barangolónkhoz érkeztünk, amelyben folytatjuk képze-

letbeli utunkat Marosvásárhely főterének felső felében, ahol a város
jelentősebb templomaiba is betekintünk. Végül a város két legked-
veltebb kikapcsolódást nyújtó turisztikai célpontját is érintjük. Te-
kintettel arra, hogy az erre vonatkozó szerződés lejárt, nem
folytatjuk sorozatunkat, azonban olvasóink visszajelzése alapján
az összegyűjtött, és lapunk hasábjain megjelent információkat ki-
bővítve, fényképekkel kiegészítve Barangoló címmel turisztikai
könyvet szerkesztünk. Ezért is azzal a felhívással fordulunk azok-
hoz, akik kiegészítenék a közölteket, hogy jelezzék ez irányú szán-
dékukat, ugyanakkor azok a szállásadó, turisztikai szolgáltatást
nyújtó cégek, amelyek ajánlataikat megosztanák a könyvben, ve-
gyék fel a kapcsolatot a szerkesztővel (gyvajda67@gmail.com).  



A címvédő Győri Audi ETO KC
hosszabbítás után 27-26-ra
legyőzte a macedón Vardar
Szkopje együttesét a női kézi-
labda Bajnokok Ligája finálé-
jában, a Papp László
Budapest Sportarénában
zajló négyes döntőben, vasár-
nap. A mezőny legeredmé-
nyesebb játékosa a győriek
holland irányítója, Cornelia
Nycke Groot volt nyolc góllal,
a hosszabbítás „hősének”
pedig a brazil Eduarda Amo-
rim és Kiss Éva kapus bizo-
nyult.

Ez volt a 16. magyar érdekelt-
ségű finálé a női kézilabda BL, il-
letve elődje, a Bajnokcsapatok
Európa Kupája történetében. A mér-
leg immár hat győzelem: 1982-ben
a Vasas, 1999-ben a Dunaferr SE,
2013-ban, 2014-ben, tavaly és idén
pedig a Győr ért fel a csúcsra.
Újabb sikerével a Győr immár a
harmadik legeredményesebb klub a
legrangosabb európai sorozatban. A

négyes döntős lebonyolítás beveze-
tése óta a magyar csapat az első,
amely meg tudta védeni címét. 

A győriek közül ezúttal is hár-
man hiányoztak: a cseh Jana Kned-
likova bokasérülés, Tomori
Zsuzsanna és a norvég Nora Mörk
pedig térdműtét után gyógyul.
Utóbbit benevezték a találkozóra,
de csak azért, hogy testközelből, a
kispadról nézhesse a döntőt. A 35.
születésnapját éppen vasárnap ün-
neplő csapatkapitány, Görbicz
Anita ezúttal is balszélsőt játszott.

A Vardarban pályára lépett mind-
három játékos, aki a következő
idényben már biztosan a magyar
bajnokságban szerepel: a horvát
Andrea Penezic és az orosz Taty-
jana Hmirova a Siófok, a francia
Amandine Leynaud pedig a Győr
együttesében folytatja pályafutását.

Eduarda Amorim és Yvette
Broch góljával kezdődött a talál-
kozó, a macedón csapat több mint
négy percig nem tudott betalálni. A
győriek 4-1-re elhúztak, és a nyol-

cadik percig nem hibáztak lövést. A
folytatásban pontatlanabbá váltak
támadásban, de úgy tűnt, a jó véde-
kezés, Kari Aalvik Grimsbö védései
és Groot lendülete átlendíti őket a
holtponton.

A norvég kapus helyére beállt
Kiss ezúttal is büntetőt hárított, de
mivel a játékvezetők többször is az
ETO kárára tévedtek, a különbség
nem nőtt. A macedón együttes rend-
kívül hatékonyan védekezett, Ley-
naud kiválóan védett, és a 26.
percben egy 4-0-s sorozat végén át-
vették a vezetést (8-7). A győriek 11
percen át nem lőttek gólt, Ambros
Martín vezetőedző időt kért, és csa-
patának végül sikerült döntetlennel
szünetre mennie.

A második felvonás elején sem
találta riválisa remek védekezésé-
nek, illetve Leynaud bravúros ka-
pusteljesítményének ellenszerét a
Győr, amely hét és fél percig ismét
nem talált a hálóba. Alexandra Lac-
rabere hétméterest hibázott, így
nem tudott hárommal ellépni a Var-
dar.

Az ETO cserejátékosainak több-
sége ezúttal nem tudott segíteni a
csapatnak, ám Grimsbö kivédett
büntetője után sikerült az egyenlí-
tés, majd Görbicz újabb góljával a
vezetést is visszavette a címvédő
(14-13).

Az újabb holtponton Groot talá-
latai lendítették át a győrieket.
Három és fél perccel a vége előtt
Stine Oftedal emberhátrányból volt
eredményes (18-17), de az utolsó
két percet is létszámhátrányban kel-
lett töltenie a Győrnek. A szerb
Andrea Lekic gólja után már csak
21 másodperc volt hátra, ám az idő-
kérést követően Amorim volt ered-
ményes (20-20). A rendes játékidő
utolsó támadását kihasználatlanul
hagyta a macedón együttes, így a

két csapat tavalyi döntőjéhez hason-
lóan most is hosszabbítás követke-
zett.

A ráadás első öt percében Amo-
rim újabb három gólt dobott, majd
Bódi Bernadett is betalált (24-23).
Csapatuk 7-4 után ismét hárommal
vezetett a térfélcserét követően. A
hosszabbítás utolsó percét kétgólos
előnyben, de emberhátrányban
kezdte az ETO. A finálé öt másod-
perccel a vége előtt dőlt el, amikor
Oftedal labdaeladása után Kiss bra-
vúrral kivédte az exgyőri Lekic zic-
cerét.

A Győri ETO nem játszott olyan
jól, mint az elődöntőben, de a
meccs állásától függetlenül fantasz-
tikusan küzdött, ennek köszönheti
sikerét.

A vártnál könnyebben nyert
Gyurgyevón a Kolozsvári CFR az
Astra ellen vasárnap este, az 1. ligás
labdarúgó-bajnokság felsőházi rá-
játszásának 9. fordulójában. A baj-
noki címre pályázó együttes két
góllal múlta felül vendéglátóját,
amely csak halvány árnyéka volt
eddigi önmagának.

A CFR remekül kezdte a mérkő-
zést, Ţucudean már a 12. percben
megszerezte a vezető találatot, ki-
használva Radunovics védelmi hi-
báját. Az Astra edzője, Gheorghe
Mulţescu azonnal helyettesítette a
hátvédet, de ez sem segített: a gyur-
gyevóiak védősorának újabb bi-
zonytalankodása Omrani góljához
és a CFR előnyének megkétszere-
zéséhez vezetett (a 32. percben). A
házigazdáknak egyetlen valódi gól-
szerzési lehetőségük volt, Abang fe-
jesét azonban hárította Arlauskis,

így a kolozsváriak begyűjtötték a
három pontot, és négy pontra eltá-
volodtak a FCSB-től, amely tegnap
este, lapzárta után az USK Craiova
otthonában vendégszerepelt.

Az eredmény: Gyurgyevói Astra
– Kolozsvári CFR 0-2 (0-2), gól-
szerzők: Ţucudean (12.), Omrani
(32.).

Ugyancsak vasárnap játszották,
az alsóházi 9. fordulóban: Concor-
dia Chiajna – Medgyesi Gaz Metan
0-0.

Az állás:
* felsőház: 1. CFR 47 pont/9

mérkőzés, 2. FCSB 43/8, 3. Viitorul
35/9, 4. Craiova 35/8, 5. Astra 33/9,
6. Jászvásár 24/9;

* alsóház: 1. Dinamo 41/9, 2.
Botoşani 32/9, 3. Sepsi OSK 26/9,
4. Voluntari 24/9, 5. Chiajna 23/9,
6. Medgyes 22/9, 7. Temesvár 22/9,
8. Juventus 16/9.
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A világbajnoki pontversenyben
vezető, négyszeres vb-győztes
Lewis Hamilton, a Mercedes brit
pilótája nyerte a vasárnapi Forma–
1-es Spanyol Nagydíjat, amelyen
az összetettben második Sebastian
Vettel, a Ferrari szintén négyszeres
világbajnoka csak negyedik lett. A
33 éves Hamiltonnak ez volt az
idei második és pályafutása 64. fu-
tamgyőzelme, a Barcelona mellett
elhelyezkedő Circuit de Catalu-
nyán harmadszor diadalmaskodott
karrierje során.

A Mercedes sikerét Valtteri Bot-
tas tette teljessé, a finn pilóta
ugyanis csapattársa mögött a má-
sodik helyen ért célba. A dobogó
alsó fokára Max Verstappen, a Red
Bull holland pilótája állhatott fel. 

A rajtot Hamilton tökéletesen
kapta el, Bottas pedig igyekezett
tartani vele a lépést, de a harmadik
helyről startoló Vettel támadását
nem tudta levédeni. A harmadik
kanyarban Romain Grosjean
(Haas) hirtelen kormánymozdu-
latra kényszerült, mert csapattársa,
Kevin Magnussen megcsúszott
előtte. Grosjean keresztbe csúszott
a pályán, és eltalálta a belső íven
száguldó Nico Hülkenberget (Re-
nault) és Pierre Gaslyt (Toro
Rosso). A hatalmas ütközésben
egyik pilóta sem sérült meg, de az
összetört versenyautók és a pályára
került törmelék eltakarításának
idejére a versenybíróság a pályára
küldte a biztonsági autót, amely
mögött Hamilton, Vettel, Bottas
volt a dobogós helyeken haladók
sorrendje. A safety car a hatodik

körben engedte útjára a mezőnyt,
az élen a sorrend nem változott, a
középmezőnyben viszont komoly
párharcok alakultak ki.

A kerékcserék sorát Vettel
kezdte meg a 18. körben, két körrel
később pedig Bottas is friss abron-
csokat kapott, de nem tudott ferra-
ris riválisa elé visszatérni a
pályára. Hamilton a 26. körben járt
a bokszban, és visszavette a vezető
pozíciót. Vettel a 42. körben ismét
kiállt kerékcserére, de csak a ne-
gyedik helyre ért vissza.

A hajrában már nem történt je-
lentős változás az élmezőnyben,
Verstappen pedig – Vettel rosszul

időzített második kerékcseréjének
köszönhetően – az ötödik helyről
rajtolva behozta harmadiknak a
Red Bullt.

A spanyol futamon a hazai kö-
zönség előtt versenyző mindkét pi-
lóta, Carlos Sainz Jr. (Renault) és
Fernando Alonso (McLaren) is
pontot szerzett, ahogy a Sauber vo-
lánjánál az újonc monacói Charles
Leclerc is.

Hamilton előnye 17 pontra duz-
zadt ezzel a sikerrel az összetettben
Vettellel szemben.

A vb két hét múlva, a Monacói
Nagydíjjal folytatódik Monte-Car-
lóban.

A vb-pontversenyek állása
* pilóták: 1. Hamilton 95 pont, 2. Vettel 78, 3. Bottas 58, 4. Kimi

Räikkönen (finn, Ferrari) 48, 5. Ricciardo 47, 6. Verstappen 33, 7.
Alonso 32, 8. Nico Hülkenberg (német, Renault) 22, 9. Magnussen
19, 10. Sainz Jr. 19, 11. Perez 17, 12. Pierre Gasly (francia, Toro
Rosso) 12, 13. Leclerc 9, 14. Stoffel Vandoorne (belga, McLaren)
8, 15. Lance Stroll (kanadai, Williams) 4, 16. Marcus Ericsson
(svéd, Sauber) 2, 17. Esteban Ocon (francia, Force India) 1, 18.
Brendon Hartley (új-zélandi, Toro Rosso) 1.

* csapatok: 1. Mercedes 153 pont, 2. Ferrari 126, 3. Red Bull 80,
4. Renault 41, 5. McLaren 40, 6. Haas 19, 7. Force India 18, 8. Toro
Rosso 13, 9. Sauber 11, 10. Williams 4.

Eredményjelző
Női kézilabda BL, négyes döntő, Budapest:
* döntő: Győri Audi ETO KC – Vardar Szkopje (macedón) 27-26

(9-9, 20-20, 24-23) – hosszabbítás után
Gólszerzők: Groot (8), Amorim (6), Bódi (4), Görbicz, Hansen (3-

3), Oftedal (2), Broch (1), illetve Lekic (6), Radicevic (4), Lazovic, Pe-
nezic, Lacrabere (3-3), Kuznyecova, Canadija, Risztovszka (2-2),
Cvijic (1).

* a 3. helyért: Bukaresti CSM – Rosztov-Don (orosz) 31-30 (19-14)
Gólszerzők: Jörgensen (7), Gullden (6), Curea (5), Neagu, Udriş-

tioiu (3-3), Niombla (2), Frafjord, Jacobsen, Manea, Kurtović, Meh-
medović (1-1), illetve Szudakova, Borscsenko (5-5), Kalinicsenko,
Bulatović (4), Iljina (3), Makeeva, Dembele, Barbosa (2-2), Managa-
rova, Petrova, Szeny (1-1).

* elődöntők (szombaton játszották): Győri Audi ETO KC – Buka-
resti CSM 26-20 (12-10), Vardar Szkopje – Rosztov-Don 25-19 (10-7)

Eredményjelző
Végeredmény, Spanyol Nagydíj, Barcelona (66 kör, 307,104 km,

a pontszerzők): 1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:35:29.972
óra, 2. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 20.593 másodperc hátrány,
3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 26.873 mp h., 4. Sebastian
Vettel (német, Ferrari) 27.584 mp h., 5. Daniel Ricciardo (ausztrál,
Red Bull) 50.058 mp h., 6. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1 kör h.,
7. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Renault) 1 kör h., 8. Fernando Alonso
(spanyol, McLaren) 1 kör h., 9. Sergio Perez (mexikói, Force India)
2 kör h., 10. Charles Leclerc (monacói, Sauber) 2 kör h.

Pole-pozícó: Hamilton.

Idén is a Bukaresti CSM a bronzérmes
A Bukaresti CSM 31-30-ra legyőzte az orosz Rosztov-Don csapatát

a női kézilabda Bajnokok Ligája bronzmérkőzésén, a Papp László Bu-
dapest Sportarénában zajló négyes döntő vasárnapi, második játéknap-
ján. Az előző idényben is bronzérmes bukarestiek 6-1-es sorozattal
kezdték a meccset, majd 5-0-sal folytatták, és úgy tűnt, ezzel már a szü-
net előtt eldöntik a harmadik hely sorsát (14-6). Egy 6-2-es szériával
csökkentette hátrányát az orosz csapat, amely a 48. percben egyenlített
(25-25). A bukarestiek hét és fél percen át nem találtak be, de a hajrában
ismét jobbnak bizonyultak ellenfelüknél, amely egyszer sem vezetett a
meccs során.

Omrani (j) kegyetlenül kihasználta az Astra védősorának a bizonytalankodását

A győztes Győri Audi ETO csapata a női kézilabda Bajnokok Ligája eredményhirdetésén                                                    MTI Fotó: Illyés Tibor

Sima CFR-győzelem Gyurgyevón Forma–1, Spanyol Nagydíj
Hamilton győzött, Vettel csak negyedik

Női kézilabda BL: Hosszabbításban védte meg címét a Győri Audi ETO KC



„Halld meg, jó Istenem, legbuz-
góbb imámat: 

Köszönöm, köszönöm az édes-
anyámat!” 

Dsida Jenő sorai zárták hétfőn,
május 7-én este nyolc óra tájban
azt az ünnepi műsort, amellyel a
négy marosludasi néptánccsoport –
a Haricska, Tatárka, Pohánka, Haj-
dina – igyekezett megdobogtatni
szeretteik szívét. Az édesanyák,
nagymamák a hét első napján az
est óráiban is érdemesnek tartották
elsétálni a művelődési házig. Lel-
kük újjászülethetett gyerekeik
énekhangja, szavalata hallatán,
táncai láttán.

Egy-egy szál szegfűvel vagy kis
virágcsokorral távoztak, szemük-
ben könnyekkel. 

Ficzus László és társai jóvoltá-
ból a felzendülő muzsikaszó betöl-
tötte az egész nézőteret, majd
magyarszováti akkordok közepette
oldalról léptek be a pohánkás tán-
cospárok. Nagy taps fogadta őket.

A hajdinás párok csárdást „ren-

deltek”. Mezőkölpényi táncokat
lejtettek. Csattogtak, pattogtak a
csizmaszárak. Jó lett volna látni a
legények tenyerét, betyárosan ki-
tettek magukért. Nem is késett a ju-
talom, a sok-sok taps. A szoknyák
csaknem a lányok válláig perdül-
tek, csujjogatások közepette. S a
tánc öröme őket, mindenkit magá-
val ragadott, pedig csak a kezdet-
nél tartottak. 

A tatárkások rendre érkeztek:
hét anyát, nagymamát köszöntő
verssel mondtak köszönetet, hálát,
majd a végén közösen mondták a
köszöntőt: „Élj sokáig egészség-
ben, édes drága nagymama!” Nyá-
rádmenti táncok következtek. 

„Maros partján lovagolni nem
merek, ...” magyarói dallamok kí-
séretében újból színpadra lépett a
Pohánka.  A bonchidai legényes
üteme, összecsengése harmóniába
varázsolt, borított zenészt, táncost,
nézőt. Élmény volt, csaknem va-
rázslat a Hajdina tánca.

Premierrel jött megint színre a

Pohánka: „Édesanyám, jöjjön,
mondjak valamit...” zengett a lá-
nyok ajkán a magyarlapádi dal. A
fiúk pontozója feltette a pontot az
i-re, pedig a vége csak ezután kö-
vetkezett: a legkisebbek – a Ha-
ricska csoport – a Tatárka
táncosaitól vezetve virággal a ke-
zükben léptek színre. 

Elhangzott az utolsó jókívánság:
„...Aki értünk annyit s oly szívesen
fárad, dallal és virággal köszöntjük
anyánkat”, és a dal: Két szál pün-
kösdrózsa... Zene- és énekszó köz-
ben a kicsi és nagy táncosok
tekintete kereste és találkozott az
édesanyák, nagymamák csillogó
szemével, nemsokára az ölelésé-
vel.

Kásler Magda és Farkas Sándor
Csaba a táncokat, az énekeket, az
egész ünnepi köszöntőt úgy illesz-
tették egybe, hogy az ünnepeltek
valóban ünnepeltnek érehették ma-
gukat.

Köszönetünk nekik, a zenekar-
nak, mindenkinek szól. Támoga-
tók: az Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelő, a BGA Alapkezelő Zrt.,
Magyarország Csíkszeredai Fő-
konzulátusa, a Communitas, a vá-
rosi önkormányzat, a ROMGAZ, a
Linx Solutions, a Copy Tech Com-
puter Kft., a Poli Izo Construct Kft.
Nem utolsósorban köszönet a sok
drága édesanyának, nagymamá-
nak, szülőknek, nagyszülőknek,
valamint ezeknek a táncosoknak,
akik csavargás, számítógépezés he-
lyett a népi ének, zene és tánc mel-
lett teszik le a garast.

Andrássy Péter
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A rovatban közölt levelek tartalmáért, 
a tényállítások hitelességéért  a szerzők felelősek. 

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók min-
den esetben tüntessék fel telefonszámukat  és lakcímüket.  

Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

Ünnepelt Marosludas

– ez volt a témája  április 23-27. kö-
zött a lengyelországi „Zespol Szkol
Ponadgimnazjalnyck Nr. 1 im Jana
Szczepanika w Krosnie” iskolában
rendezett, az Erasmus+ „Schengen
2.0 – Élet Európában határok nél-
kül” program második találkozójá-
nak. A Marosvásárhelyi Református
Kollégium négy diákja (Szilágyi
Gyopár és Balizs Kriszta – mind-
ketten a XI. alfa osztály tanulói,
Urbán Rudolf – X. beta, illetve
Barát Áron – IX. beta osztály tanu-
lója) és tanárai (Sikó Judith tanárnő
– projektvezető, István Gizella ta-
nárnő, Lazsádi László és Benedek
Zsolt tanárok) vettek részt ezen az
eseményen és képviselték Romá-
niát a német, francia, magyar és len-
gyel iskolák mellett.

Az októberi hódmezővásárhelyi
találkozó után a lengyel krosnói is-
kola volt a tartalmas hét házigaz-
dája. E találkozó központi
gondolata, célja az volt, hogy fel-
hívja a fiatalok figyelmét arra, hogy
az egyre inkább multikulturális Eu-

rópát különböző népek, nemzetek,
bevándorlók befolyásolják. Ezáltal
változnak a tradicionális társadal-
mak. Ez viszont nemcsak ma van
így, hasonló folyamatok régebb is
zajlottak. A projektben részt vevő
országok jó példák arra, hogy a kü-
lönböző népek, nemzetiségek több
évszázadon át éltek együtt és har-
coltak egymással. Ezt a kulturális
sokszínűséget, történelmi áttekin-
tést, különbözőséget mutatták be az
öt ország diákjai. Ismertették társa-
ikkal az országukban élő nemzeti-
ségeket, kultúrájukat, neves
képviselőiket. A világi és vallásos
ünnepek bemutatóiból egy ötnyelvű
2019-es kalendárium is készült. 

A kulturális sokszínűség szemlél-
tetéséhez mi sem alkalmasabb, mint
a néptánc. A sokszínű Európa egy kis
töredéke jelent meg a krosnói tánc-
parketten, amikor az öt részt vevő or-
szág diákjai beöltöztek népviseletbe.
A lengyelek egy úgynevezett „séta”-
táncot mutattak be és tanítottak meg
minden jelenlévőnek. A franciaor-

szági diákok bretagne-i táncot hoztak
a bemutatóra, a magyarországiak dél-
alföldi csárdást táncoltak, a németor-
szágiak bajor táncot tanítottak. A
refis csapat mezőségi tánccal készült.
Jó érzés volt látni, hogy egy mező-
ségi csárdást egy német fiú lengyel
lánnyal táncol.

Kihagyhatatlan élmény volt a sa-
noki skanzen meglátogatása. Itt lát-
hatók a Kárpátok keleti részében, a
lengyel–ukrán határvidéken, illetve
az egész Tátraalján élő etnikai cso-
portok építészetének legjellegzete-
sebb építményei, több mint száz
XVII-XX. századi falusi lakóépület,
gazdaház, fatemplom, szélmalom,
fatörzs méhköpű. 

A kultúra másik fontos eleme a
hagyományos népi kézművesség. A
sanoki skanzenben lehetőség adó-
dott egy előadás keretében megis-
merkedni egy régi lengyel népi
hangszerrel, a tekerőlanttal. A rövid
zenei előadás után a bátrabbak ki is
próbálhatták ezt az egyre ritkábban
használt hangszert. 

Krosnó és környéke a lengyel
üveggyártás fellegvára. A krosnói
Üvegcentrum kiállító- és bemutató-
helye, valamint a rymanovi Sabina
üveggyár meglátogatása során a di-
ákok betekintést nyerhettek az
üveggyártás fortélyaiba, lehetősé-
gük adódott kipróbálni az üveg for-
málását, fúvását.

A találkozó záróakkordja a le-
nyűgöző Krakkó, az egykori királyi
város meglátogatása volt. A régi,

macskaköves utcákon sétálgatva a
belvárosban a Mária-templomot, a
Posztócsarnokot csodálva egybefo-
nódott a múlt és jelen, Európa régen
és ma.

A projekt következő állomása
Németország, ahol majd ez év no-
vemberében újra találkozik az öt or-
szág diákcsapata. Addig is
maradnak a hasznos tapasztalatok,
gazdag és szép élmények.

Benedek Zsolt

Kulturális sokszínűség Európában régen és ma

Élményekben gazdagodott
minden résztvevő május 4-én
a körzeti szavaló-, gyerekdal-
és népi gyermekjáték-vetél-
kedőn Szászcsáváson.

Az eseményre a szászcsávási is-
kola épületébe érkeztek a gyerekek,
az óvó nénikkel és szülőkkel együtt.

Hangulatosan berendezett terem
várta a Dicsőszentmártonból és kör-
nyékéről érkező tizenegy szavalót,
négy gyerekdalost és két népi gyer-
mekjátékláncot előadó gyerekcsa-
patot.

A dalok és versek tematikájához
beöltözött gyerekek szebbnél szebb
gyermekversekkel és dalokkal ör-
vendeztették meg a hallgatóságot,
majd a népviseletbe öltözött cso-

portok érdekes, változatos és szóra-
koztató népi gyermekjátékokkal
színesítették az eseményt.

A vetélkedő zárásaként közösen
tanultak egy új népi gyermekjáté-
kot, a szervező óvónőkkel.

Minden résztvevő oklevéllel,
ajándékkönyvvel, édességgel és lé-
lekben gazdagon tért haza, mert a
közös játék és a találkozás öröme
igazi feltöltődés volt mindenki szá-
mára.

A vetélkedő első helyezettjei fog-
ják képviselni körzetünket a megyei
szakaszon.

A vetélkedő szervezői: Gedő
Tünde és Loghin Gizella szászcsá-
vási óvónők.

A szervezők

Szavaló-, gyermekdal- és népi
gyermekjáték-vetélkedő 

Szászcsáváson



ADÁSVÉTEL

ELADÓ 2 szobás lakás saját hőköz-
ponttal (termopán ablakok, vasajtó,
fali és padlócsempe, nagyon szép
parkett) + pince és garázs reális
áron. Érdeklődni 10-20 óra között a
0754-323-475-ös telefonszámon.
(8509-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0756-528-049.
(8508-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(8507-I)

NÉMET ÁGYBETÉTEK eladók a
Niki Park üzletben. Nyugdíjasoknak
20% kedvezmény. Tel. 0744-438-
594. (20084)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-356-303,
0722-396-107. (8318)

DIÓBELET vásárolok – 22 lej/kg. Tel.
0722-304-786. (8451)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0749-707-

713. (1690)

KEMÉNY tűzifa eladó – 160 lej. Tel.

0742-641-827. (1691)

BÜKKFA és gyertyánfa eladó. Tel.

0740-919-662. (1691)

ELADÓK: tárcsás kasza (185 cm),

váltóeke (2-es), motoros kasza (120 cm),

döngölőbéka, betonkeverő (0,45 m3),

földfúró. Tel. 0745-404-666. (8505)

A magyarul tanuló középisko-
lások legrangosabb vetélke-
dőjét tartották május 4–6.
között a marosvásárhelyi Bo-
lyai Farkas Elméleti Líceum-
ban. A XIII. Országos Bolyai
Farkas multidiszciplináris tan-
tárgyversenyre 27 tanintéz-
mény küldte el legjobban
felkészült diákjait a gyergyó-
szentmiklósi Salamon Ernő
Gimnáziumtól a Szamosújvári
Magyar Tannyelvű Elméleti
Líceumon át a Nagykárolyi El-
méleti Líceumig. 

A szervező Bolyai Farkas közép-
iskola az idén is kitett magáért. Tu-
dásuk, felkészültségük, újító
szellemük, rátermettségük össze-
mérése mellett alkalmat nyújtott az
erdélyi magyar középiskolásoknak
a tapasztalatszerzésre, egymás meg-
ismerésére, a barátkozásra. 

A verseny célja, hogy a diákok
kitartó és odaadó munkával új vilá-
gokat alkossanak – utalt az ismert
Bolyai János-idézetre dr. Soós Anna
egyetemi docens, a Babeş–Bolyai
Tudományegyetem (BBTE) rektor-
helyettese, a verseny központi bi-
zottságának elnöke. „Minden egyes
kutatás egy apró lépés abban a fo-
lyamatban, amely által bővül látás-
módunk, valamint rácso-
dálkozhatunk a minket körülvevő
környezet, társadalom sokszínű
szimfóniájára” – tette hozzá. 

Mátéfi István igazgató, a szerve-
zőbizottság alelnöke nyitóbeszédé-
ben azt emelte ki, hogy a sikerek, a
megbecsülés eléréséhez vezető úton
úgy lehet megismerni a tudomá-
nyok titkait és szépségeit, ha a fia-
talok napi rendszerességgel eleget
tesznek a kijelölt feladatoknak, és
kitartóan keresik a szépet és az újat,
felvállalva a nem kötelező áldoza-
tos munkát is. A vendéglátó iskola
igazgatója köszönetet mondott a hét
tanszék tagjainak, akik évente biz-
tosítják a verseny méltó megszerve-
zését, és tanárkollégáinak a diákok
felkészítésében vállalt munkáért. A
verseny ügyvezető elnöke Kovács
Zoltán Zsolt, az Oktatási Miniszté-
rium tanácsadója, a központi ver-
senybizottság titkára pedig Szász
Ágota Judit fizikatanár volt. A meg-
nyitón felszólalt Macarie Ioan fő-
tanfelügyelő és helyettese, Illés
Ildikó. 

Mi itt, Erdélyben „tudással, tar-
tással, szorgalommal és összefogás-
sal tarthatjuk meg iskoláinkat”.
Mindaddig, amíg egy iskola képes
olyan diákokat nevelni, akik ered-
ményesen megmérettetnek orszá-
gos és nemzetközi versenyeken,
addig van remény, hogy marad a
tudás, és maradnak az intézménye-
ink”. Ezekkel a szavakkal köszön-
tötte az Oktatási Minisztérium által
támogatott rangos versenyt dr. Ko-
vács Irén Erzsébet, a kisebbségek

nyelvén folyó oktatásért felelős ál-
lamtitkár. Örömét és elismerését fe-
jezte ki amiatt, hogy egyetemi
tanárok értékelik a diákok teljesít-
ményét, ami szoros és gyümölcsöző
kapcsolatot jelent a közoktatási és
az egyetemi felsőoktatási intézmé-
nyek között. Elismeréssel szólt a
felkészítő és kísérő tanárokról, szü-
lőkről és a verseny támogatóiról. A
nyitóünnepségen elhangzott, hogy a
tételeket is egyetemi oktatók állítot-
ták össze.

Forgó Erika műsorvezető ismer-
tette a hét tantárgyat, amelyből a di-
ákoknak bizonyítani kellett, és
felsorolta a zsűrielnöki teendőket
betöltő egyetemi oktatókat, akik
közül a legtöbben évről évre szíve-
sen vállalkoznak erre a feladatra.

A Nyárádi Erazmus Gyula bioló-
gia tantárgyverseny keretében két
vetélkedő zajlott, a X. osztályosok
számára a növény- és állatbiológiá-
ból, a XI.-es diákok anatómia és
élettan (orvosi biológia) tantárgyból
mérték össze tudásukat, az írásbeli
próba mellett a gyakorlati próbákon
is és a versenyre készített előadás-
sal.

A növény- és állatbiológiai ver-
senybizottság elnöke, dr. Markó Bá-
lint, a BBTE Magyar Biológiai és
Ökológiai Intézetének docense elé-
gedetten szólt a diákok felkészült-
ségéről, a sok empátiával és
kíváncsisággal elkészített előadá-
sokról, amelyeket élvezettel adtak
elő. Az első helyezettek: 1. Czink

Gergő, Salamon Ernő Gimnázium,
Gyergyószentmiklós, 2. Márton
Kincső, Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum, Marosvásárhely, 3. Bonda
Boglár, Nagy Mózes Elméleti Lí-
ceum, Kézdivásárhely. 

Az anatómia és élettan (orvosi
biológia) vetélkedőn elhangzott ér-
dekes előadásokat dr. László Zoltán,
a BBTE Magyar Biológiai és Öko-
lógiai Intézetének adjunktusa érté-
kelte, arra biztatva a résztvevőket,
hogy ne hagyják abba. A helyezé-
sek: 1. Kegyes Dávid, Kölcsey Fe-
renc Főgimnázium, Szatmár, 2. Isza
Réka, Mihai Eminescu Főgimná-
zium, Nagyvárad, 3. Pándi Nóra,
Kölcsey Ferenc Főgimnázium.

A Teleki Sámuel földrajz tan-
tárgyverseny ugyancsak két szakte-
rületen – általános természet-
földrajz és humánföldrajz – zajlott,
és nyitott volt minden évfolyam
számára. Dr. Bartos-Elekes 
Zsombor, a BBTE Magyar Földrajzi
Intézetének docense szólította a
színpadra a nyerteseket, és jelen-
tette be, hogy az első három helye-
zett tízes jeggyel felvételt nyert az
egyetem földrajz szakára. Az általá-
nos természetföldrajz-vetélkedő
nyertesei: 1. Rokaly Barna, Márton
Áron Főgimnázium, Csíkszereda, 2.
Ferencz Loránd, Segítő Mária Gim-
názium, Csíkszereda, 3. Pándi
Dóra, Kölcsey Ferenc Főgimná-
zium. A humánföldrajz-vetélkedő
nyertesei: 1. Socaciu-Lendvai
Márk, János Zsigmond Unitárius

Kollégium, Kolozsvár, 2. Rus Ba-
lázs-Csanád, Bolyai Farkas Elmé-
leti Líceum, 3. Farkas Endre,
Márton Áron Főgimnázium. 

A Kalkulusz informatika tan-
tárgyverseny programozói és szá-
mítógép-alkalmazói vetélkedőkkel
zajlott. Mindkettő egypróbás fel-
adatmegoldó versenyből és számí-
tógépes gyakorlati vizsgából ált. A
zsűri elnöke, dr. Kása Zoltán, a Sa-
pientia EMTE professzora jelentette
be a nyerteseket.

A népes programozói vetélkedő
21 résztvevője közül az 1. Fülöp
Márton, Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum, 2. Mészáros Botond, Ghe-
orghe Pop de Băseşti Technológiai
Líceum, Szilágycseh, 3. Benedek
Balázs, Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum. A számítógép-alkalmazói ve-
télkedő legjobbjai: 1. Varga Zoltán,
János Zsigmond Unitárius Kollé-
gium, 2. Csis Róbert-Géza, János
Zsigmond Unitárius Kollégium. 3.
Simófi Levente, Orbán Balázs Gim-
názium, Székelyudvarhely. 

Az üzleti, vállalkozói életpályára
való felkészülést teszi lehetővé a
Societas Humana társadalomtudo-
mányi tantárgyverseny, amelyre a
diákok egy megvalósítható üzleti
tervet kellett készítsenek, és azt tíz
percben bemutassák. A helyezés: 1.
Czire Rahel-Orsolya, János 
Zsigmond Unitárius Kollégium, 2.
Szabó Zsófia, Bolyai Farkas lí-
ceum, 3. Bányai Csaba Roland,
Elektromaros Technológiai Líceum. 

A Historia Nostra történelem tan-
tárgyversenyen, amelynek témája
az idén A magyarság történelme a
II. világháború után, a versenybi-
zottságot a BBTE három oktatója

alkotta: dr. Molnár Kovács Zsolt
egyetemi docens, BBTE Történe-
lem-Filozófia Kar, a Régészeti és
Művészettörténeti Tanszék veze-
tője, dr. Fodor János egyetemi ad-
junktus. A „közelmúlt sebeitől
terhes” korszakról írni nehezített
feladat volt, amivel sikerrel megbir-
kóztak a résztvevők, akik közül az
első három XI–XII.-es tanuló felvé-
telt nyert a BBTE Történelem Ka-
rára – hangzott el dr. Lönhárt Tamás
egyetemi docens, a zsűri elnökének
értékelőjében. A nyertesek: 
1. Forró-Bathó Ákos, Bolyai Farkas
Elméleti Líceum, Dombi Péter, Sa-
lamon Ernő Gimnázium, Czimbal-
mos Szabolcs Attila, Bolyai Farkas
Elméleti Líceum. 

A tanulók kémia iráni vonzódá-
sánek az ösztönzését szolgálja a 
Fabinyi Rudolf kémia tantárgy-
verseny, amelyen szerves és szer-
vetlen kémiából kellett bizonyítsák
felkészültségüket. Az eredményt dr.
Dónáth Nagy Gabriella, a MOGYE
előadótanára értékelte és mondott
köszönetet a szervezőknek valamit
a Gedeon Richter Románia gyógy-
szercégnek, amely értékes tárgyi
nyereményekkel járult hozzá a díja-
záshoz. Az eredmény: 1. Vitályos
Norbert, Nagy Mózes Elméleti Lí-
ceum, 2. Antal Balázs, Segítő Mária
Gimnázium, 3. Panescu Delia, Már-
ton Áron Főgimnázium. 

Szerves kémiából a következő-
képpen alakult a sorrend: 1. Farkas
Erik, Nagy Mózes Elméleti Lí-
ceum, 2. Nagy-György Sámuel,
Márton Áron Főgimnázium, 3.
Lazar Izabella, János Zsigmond
Unitárius Kollégium.

Az erdélyi magyar kísérleti fizi-
kusról, tudománytörténészről elne-
vezett Heinrich László fizika
tantárgyverseny elméleti és gyakor-
lati kérdésekből állt. Ezenkívül
minden diáknak egy aktuális fizikai
felfedezésről kellett bemutatót tar-
tania, amiről a jövő évi vetélkedőn
sem mondanak le, erősítette meg
Borbély Sándor egyetemi adjunktus
a BBTE Magyar Fizika Intézetéből,
a rangos versenybizottság elnöke. A
fizikavetélkedő első helyezettje
Kolcsár Gedeon, Bolyai Farkas El-
méleti Líceum, 2. György Zalán,
Márton Áron Főgimnázium, 3.
Tompos Alpár, János Zsigmond
Unitárius Kollégium.

A magyar tannyelvű középisko-
lák, tagozatok diákjai közötti vetél-
kedőn az idén sem osztották ki a
Bolyai Kupát, abból a meggondo-
lásból, hogy a diáklétszámot te-
kintve nem egyenlő eséllyel
indulnak az iskolák. A vetélkedőt a
Bolyai középiskola népitánc-cso-
portja nyitotta meg, a hosszú, de ér-
tékes nap végén a zenekörös diákok
koncertje oldotta a hangulatot. 

A szervezők partnerintézményei
az Oktatási Minisztérium, Marosvá-
sárhely Polgármesteri Hivatala, a
Sapientia EMTE, a kolozsvári
Babeş–Bolyai Tudományegyetem
és a MOGYE. 

A vetélkedőt a Timko Kft. támo-
gatta. 

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Tudás, tartás, összefogás
Hét tantárgy élenjárói
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KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel, a
legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb gyógyírekkel
segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió
esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi  a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját. 
Köszönetnyilvánítások:  Corina Ákosfalváról köszöni  Klara
asszonynak, hogy ismét együtt lehet férjével 3 évnyi távollét
után; András Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a
magánélete és üzlete; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével
megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött;
János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Bodolai Gyöngyi



ELVESZETT

ELVESZTETTEM Király Renáta névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (8513)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(7664)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20037)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (8120)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (6018-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (8285)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (8458)

VÁLLALOK tetőkészítést, tetőjaví-
tást, teraszkészítést fából, csatorna-
készítést, bádogosmunkákat, cse-
répforgatást. Tel. 0747-871-270,
0758-639-258. (sz.-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Küzdöttél, de már nem
lehetett, búcsúztál, de erőd
nem engedett, csak a szíved
súgta: isten veletek. Könnyes
az út, amely sírodhoz vezet, a
Jóisten őrködjön pihenésed
felett. Két kezed munkáját
mindenhol látjuk, áldott, szép
emléked, amíg élünk,
szívünkbe zárjuk. Már egy éve
könnyezik szemünk, és
összetört szívvel emlékezünk
május 15-én a drága férjre,
édesapára, apósra, nagy-
tatára, id. DOBOS
GYÖRGYRE. Emlékét őrzi
felesége, két fia, menyei,
három drága unokája.
Nyugodj békében! Emléked
szívünkben őrizzük. Szerettei.
(8436-I)

Fájdalommal emlékezünk arra
a napra, amikor a szeretett
férj, édesapa, KÁNTOR
GYÖRGY 1977. május 16-án
elhunyt. Negyvenegy éve
hiányzik nekünk. Gondoljanak
rá kegyelettel. Szerető
felesége, Anikó. (8515-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatom, hogy sze-
retett feleségem, 

SIPOS OLGA 
volt női fodrász 

folyó hó 11-én 12 órakor örökre
megpihent. Temetése folyó hó
15-én 14 órakor lesz a marosvá-
sárhelyi református temetőben. 

Bánatos férje, Jóska. (1688-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szeretett testvérünk, 

SIPOS OLGA 
volt női fodrász

folyó hó 11-én 12 órakor örökre
megpihent. Temetése folyó hó
15-én 14 órakor lesz a marosvá-
sárhelyi református temetőben. 

Bánatos testvérei, Sári, Öcsi,
Jutka. (1688-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett, drága férj, édesapa,
nagyapa, testvér, szomszéd, 

KODÓ LÁSZLÓ E. 
életének 85. évében csendesen
megpihent. Temetése május 15-
én du. 3 órakor lesz a harasztke-
reki református ravatalozóból.
Isten nyugtassa békében! 
Felesége, gyermekei és unokái.

(8498-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drága édesanya, anyós, nagy-
mama, dédmama, sógornő,
rokon és jó szomszéd, 

id. özvegy SZÉKELY PÁLNÉ 
született VARGA MAGDOLNA 

életének 91. évében hosszú, de
türelemmel viselt betegség után
csendesen megpihent. Drága ha-
lottunktól május 15-én 13 órakor
búcsúzunk Marosludason az
andrássytelepi római katolikus
templomban. Áldott emlékét
megőrizzük. 

A gyászoló család. (8495-I)

Mély fájdalommal tudatom, hogy
szeretett férjem, 
DONCIU LŐTE NICOLAE RADU 

elhunyt. Temetése május 16-án,
szerdán 13 órakor lesz a reformá-
tus temetőben. 

Felesége, Ági. (8516-I)

Szívünk mély fájdalmával tudat-
juk, hogy a szeretett édesanya,
nagymama, testvér, rokon, szom-
széd, ismerős, 

özv. JÁNOSI VALÉRIA 
életének 87. évében rövid szen-
vedés után csendesen megpi-
hent. Drága halottunkat május
15-én 14 órakor kísérjük utolsó
útjára a marosvásárhelyi katoli-
kus temető felső kápolnájából,
görögkatolikus szertartás sze-
rint. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

Gyászoló szerettei. (8520-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
BAKÓ ERZSÉBET 

szül. Hajas
a szeretett édesanya, nagymama,
rokon, szomszéd, folyó hó 14-én,
életének 98. évében elhunyt. Te-
metése május 16-án du. 3 órakor
lesz a marosszentgyörgyi sírkert-
ben (a nagykórház mögött). 

A gyászoló család. (8521-I)

Megpihenni tértél, a fájdalmat el-
hagyva, melyet türelemmel visel-
tél magadban. Nyugodjál
csendesen, legyen békés álmod,
találjál odafenn örök boldogsá-
got. Könnyes szemmel, mély fáj-
dalommal tudatjuk, hogy a
szeretett 

LÁSZLÓ-HORNICS GYÖRGY 
(Gabi) 

50 évesen csendesen megpi-
hent. Temetése május 17-én 13
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben. 

Búcsúznak tőle: édesanyja, 
felesége, Emőke és imádott fia,

Tamás.
Emléke legyen áldott, 

nyugalma csendes! (8523-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájdalommal értesültünk TULIT
VICTORIA, a Marosvásárhelyi
Máltai Szeretetszolgálat veze-
tőjének hirtelen haláláról.
Lelkiismeretes munkája, oda-
adása, a gyerekek iránti
szeretete példaértékű volt.
Távozása nagy veszteség
számunkra, kik ismertük és
szerettük. Emléke szívünkben
örökké élni fog! Őszinte
részvétünk a gyászoló csa-
ládnak. A Gyulakuti Általános
Iskola tantestülete. (8504-I) 

Mély együttérzésünket fejezzük
ki kollégánknak, Balázs
Károlynak ezekben a nehéz
percekben, ANYÓSA elhunyta
miatt érzett fájdalmában. Isten
nyugtassa békében! A Cetanas
család. (62249-I)

Mély együttérzésünket fejezzük
ki kollégánknak, Balázs
Károlynak ezekben a nehéz
percekben, ANYÓSA elhunyta
alkalmával. Isten nyugtassa
békében! Kollégái az Imatex Rt.-
től. (62249-I)

Nehéz szívvel váltunk el TULIT
VICTORIÁTÓL, a Máltai
Szeretetszolgálat vezetőjétől.
Remélni akarjuk, hogy a
Szeretetszolgálat által segített
szegények és rászorultak nem
fogják túlságosan megérezni
Tóri távozását, mert Jézus
megígérte, hogy „bármit
tesztek egynek a kicsinyek
közül, nekem tettétek”. Kérjük
ezért Urunkat, vegye
gondozásába VICTORIA
gondozottjait.
A Jóisten nyugtasson békében,
TÓRI!
Családtagjainak és szeretteinek
vigasztalódást kíván Darabán
Ottó és családja. (8522-I)

Mély fájdalommal emlékezem
drága édesanyám, a búzaházi
születésű ALBERT GABRIELLA
halálának 6. évfordulójára, mely
azóta is begyógyíthatatlan űrt
hagyott maga után, de szívünkben
örökké él. 
Lánya, Judit, fájó szívű, 97 éves
édesanyja, Irén, unokái, Izabella és
Jenő. (62195-I)
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Focioktatás Marosvásárhelyen! 

Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja 
az MSE Focisuli. 

Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed! 
Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak. 

Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.

Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro. 
Kezdj el focizni még ma!

Pénzügyminisztérium 
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Jogi személyektől bevételező végrehajtó osztály
Marosvásárhely, Dózsa György utca 1-3. szám, tel.: 0265/262-546,
fax: 0265/261-093, e-mail: ajfp.ms@anaf.ro

Eladási közlemény

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely,
Dózsa György utca 1–3. szám) 2018. május 29-én 11 órai kezdettel
nyilvános árverésen értékesíti az alábbi cégek javait, az állami
adósságok behajtása érdekében: 
DINOKAM KFT., Marosvásárhely, Béke utca 68B/19., Maros megye,
adószám 24512989, végrehajtói dossziészám D1097
– Karcher HDS 695 M Eco típusú mosóberendezés, 214902-es széria,
2008-as gyártású, kikiáltási ár 1.409 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti, IV. licit. A 2015. évi 207-es
törvény 250. cikkelyének 11-es és 14-es bekezdése értelmében az
ingóság eladható az ígért legmagasabb áron, akkor is, ha az kevesebb,
mint a kikiáltási ár.  Az ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a
végrehajtás ellen.  A végrehajtásban levő összeg 51.302 lej, a cég nem
héafizető.
LG LUX KFT., Marosvásárhely, 1848. út 29/32., Maros megye, adószám
22730880, végrehajtói dossziészám L626
– 1.4 l-es Volkswagen Caddy haszonjármű,  azonosítószám
WV1ZZZ9KZTR524449, homologálási szám
FBEA140012195X2/FBVK1L1611A3BX2, gyártási év 1996, rendszám
MS-05-YOF, kék, működőképes, a műszaki vizsga és a kötelező
biztosítás lejárt, kikiáltási ár 1.329 lej + 19% héa.  A kikiáltási ár a
felértékelési ár 50%-át jelenti, III. licit. Az ingóság nincs elzálogosítva.
Nincs óvás a végrehajtás ellen.  A végrehajtásban levő összeg 9.469  lej,
a cég héafizető.
DANIS VLAD CONSTRUCT KFT., Marosszentgyörgy, Tudomány utca
10., Maros megye, adószám 31655370, végrehajtói dossziészám
D1465
– Toyota Land Cruiser személygépkocsi, rendszáma MS-76-VLD, 2003-
as gyártmány, szürke, 2982 köbcentis, dízel, 1KD-FTV motor,
szériaszáma 1030501, működőképes, kikiáltási ár 28.725 lej +19%  héa
– M 32 G  Kaeser generátor, azonosítószám 329/4118, működőképes,
9.525 lej  + 19% héa
– Baumax betonvibrátor, azonosítószám 1502244, működőképes,
kikiáltási ár 404 lej + 19% héa
–  kupás O&K MH4 gumikerekű exkavátor, nem működőképes (nincs
akkumulátor) kikiáltási ár 20.955 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 75%-át jelenti, II. licit. Az ingóság nincs
elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen.  A végrehajtásban levő
összeg 313.841 lej, a cég héafizető.
RAVAMAT KFT., Jedd, Hold–Lunii utca 10. szám, Maros megye,
adószám 23440493, végrehajtói dossziészám R1091
–  CHIGO 4800BTU/H típusú kazettás  légkondicionáló berendezés,
kikiáltási ár 2.076 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 75%-át jelenti, II. licit. Az ingóság nincs
elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen.  A végrehajtásban levő
összeg 22.038 lej, a cég héafizető.
SUBTRANSCOM KFT., Marosvásárhely, 1918. December 1. út 188/7.,
Maros megye, adószám 10527220, végrehajtói dossziészám S760
– 2015-ös gyártású, IP260D típusú légszivattyú, kikiáltási ár 18.600 lej +
19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti, IV. licit. A 2015. évi 207-es
törvény 250. cikkelyének 11-es és 14-es bekezdése értelmében az
ingóság eladható az ígért legmagasabb áron, akkor is, ha az kevesebb,
mint a kikiáltási ár. Az ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a
végrehajtás ellen.  A végrehajtásban levő összeg 93.180 lej, a cég
héafizető.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti javakra,
hogy értesítse erről a végrehajtót a licit időpontja előtt. 
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig
mutassák be a következő iratokat: vásárlási ajánlat, az indulási ár 10%-
át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a
marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni, számlaszám: IBAN
RO62TREZ4765067XXX014298, adószám 4322637), az ajánlattevőt
képviselő személy meghatalmazását,  román jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát,  külföldi jogi
személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítását, román
magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát. 
Jelen okirat a közléstől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon
belül megfellebbezhető az illetékes bíróságon, a 2015. évi 207-es
újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási
törvénykönyvre vonatkozó 260. és 261. cikkelye értelmében. 
A 2015. évi 207-es, újraközölt, módosított és kiegészített törvény
pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 9. cikkelye 2.
bekezdésének d pontja értelmében a végrehajtás alatt álló adófizető
meghallgatása nem kötelező. 
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén vagy a 0265/250-982-es
telefonszámon, 166, 179-es mellék. 
Jelen közlemény kifüggesztésének dátuma: 2018. május 15. 

Olivia Sîntean,  a pénzügyi hivatal helyettes vezetője 
Cîmpeanu Carolina  osztályvezető
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Gépjárművezető vagy, de még nem találtad
meg a helyed? 

Csatlakozz Európa egyik legnagyobb 
fuvarozóvállalatához kamionsofőrként!

Rád van szükségünk, amennyiben:
• betöltötted a 21. életévedet
• van C+E kategóriás jogosítványod, gépjárművezetői igazolványod

és digitális gépjárművezetői kártyád
• szeretnél egy dinamikusan fejlődő, tőzsdén jegyzett, megbízható

vállalatnál elhelyezkedni

Amit pedig mi kínálunk neked:
• Európa egyik legfiatalabb, legkorszerűbb flottáját, jól felszerelt,

kényelmes kamionokkal, az egész EU-t lefedő szervizháttérrel
• stabilitást, biztonságot adó munkahelyet: kiszámítható jövedelem,

fix napidíjas rendszer az alapbéren felül, mely tovább növelhető
gazdaságos fogyasztás esetén

• kezdőknek betanulási lehetőséget, folyamatos képzéseket
• céges buszjáratot Csíkszereda és Budapest között

Legyél akár tapasztalt sofőr, akár kezdő, mi számítunk rád!
Jelentkezz a 0757-062-600 vagy a 0266/312-071 telefonszámon,

vagy az angajarisoferi@waberers.com e-mail-címen. 

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás,
temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(60848)
ELÁRUSÍTÓNŐKET és ÁRUFELTÖLTŐ FIÚKAT alkalmazunk
ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679.
(20085-I)
SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST alkalmazok BETONTERMÉ-
KEK GYÁRTÁSÁRA. Tel. 0745-600-645. (8474-I)
MAGÁNCÉG VÍZÓRA-LEOLVASÓT alkalmaz részmunkaidő-
ben. Tel. 0265/250-618, 0744-572-875. (20096)
ALKALMAZUNK SZAKKÉPZETT, illetve SZAKKÉPZETLEN
FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE. Érdeklődni
lehet a következő telefonszámon: 0745-113-979. (sz.-I)
KFT. SOFŐRT alkalmaz árukiszállításra Maros megyében. Tel.
0721-458-860. (sz.)
ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG DISZPÉCSEREKET és BIZTONSÁGI
ŐRÖKET alkalmaz. Tel. 0731-340-144. (20152)
TÁPGYÁRTÁSSAL, VALAMINT SZÁRNYASTENYÉSZTÉS-
SEL FOGLALKOZÓ CÉG keres C kategóriás jogosítvánnyal ren-
delkező SOFŐRT (szakmai tanúsítvánnyal rendelkezők előnyben).
Tel. 0725-578-030. (sz.)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat


