
Zsák a foltját...
A múlt pénteken, nem tudni, miért éppen Marosvásárhelyen és

nem a helyszínen jelentette be a szociáldemokrata párti Cătălin
Ivan európai parlamenti képviselő, hogy Sepsiszentgyörgyön nyit
parlamenti irodát. Így akar, úgymond, információt gyűjteni a szé-
kelyföldi románokat érő hátrányos megkülönböztetésekről. Sze-
rinte ő lesz a székelyföldi románok egyedüli EP-képviselője, mert
az RMDSZ-éi nem őket képviselik, „hazug propagandát” foly-
tatnak és „nyíltan vállalják, hogy Magyarország oldalán állnak”.
A hírt pár órával később saját Facebook-oldalán is megerősí-
tette, hosszasan ecsetelte, miért éppen rá van szükség ebben a
térségben.

Célja, olvasható a bejegyzésben, hogy „feltérképezze” a szé-
kelyföldi románok helyzetét és lebontsa „az RMDSZ hazug pro-
pagandáját”, hozzátéve, hogy ebben a harcában Dan
Tănasăban, az olvasóink által jól ismert „magyarbarát” újságí-
róban, a Hargita, Kovászna és Maros megyei románok civil fó-
ruma elnökében talált partnerre. Egyben azt is bejelentette, hogy
a hátrányosan megkülönböztetett románok panaszaikat a
0800360060-as ingyen hívható telefonszámon mondhatják majd
el neki. Persze, ha felszerelik a telefont. Megengedhetetlennek
tartja ugyanis, hogy „2018-ban megtörténhet, hogy románokat
etnikai szempontból diszkriminálnak a saját hazájukban”. 

Péter Ferenc, a  Maros Megyei Tanács el-
nöke, Tánczos Barna szenátor, a Mens
Sana Alapítvány elnöke és Szőcs Levente,
a Visit Mureş Egyesület elnöke tegnap
együttműködési szerződést írt alá,
amely egy 30x60 méteres mobil jégpá-
lya  megépítését szavatolja Marosvásár-
helyen vagy a vonzáskörzetében. A
szerződés aláírói gyors ügyintézést íg-
értek, ami lehetővé teszi, hogy a tél fo-
lyamán a gyerekek birtokba is vehessék
a létesítményt. 

Marosvásárhelyen nem egy, 
két korcsolyapálya is elkelne

A Mens Sana Alapítvány jóvoltából a megye
egy olyan fontos beruházást eszközölhet,
amelynek költségei több mint egymillió eurót
tesznek ki, s amely a gyermekek sportolási le-
hetőségeit hivatott bővíteni. Eddig a jeges
sportok hazájában, Csíkszeredában, Gyergyó-
szentmiklóson és Sepsiszentgyörgyön épült ha-
sonló létesítmény, ahol nagy népszerűségnek
örvend a korcsolyázás. Marosvásárhelyen évti-
zedek óta nincs lehetőség a jeges sportok gya-
korlására, hiszen a megkezdett, de félbe-szerbe
hagyott jégpálya befejezése még várat magára. 

– Elfogadhatatlan, hogy Marosvásárhelynek
nincs műjégpályája. Ezzel az együttműködési
szerződéssel az a célunk, hogy megépítsük azt
a korcsolyapályát, amely lehetővé teszi a jeges
sportok gyakorlását gyermekeink és fiataljaink
számára. Marosvásárhelyen nagy hagyománya
van a jégkorongozásnak, a gyorskorcsolyázás-
nak, amit folytatni lehet. Ezt nagy előrelépésnek
tartjuk. A Mens Sana Alapítvány segítségével
építünk egy standard méretű mobil műjégpá-
lyát, amely lehetővé teszi ifjúsági jégkorong-
mérkőzések lebonyolítását is.
Marosvásárhelynek több mint 130 ezer lakosa

Klaus Iohannis 
menesztette 
a DNA főügyészét
Klaus Iohannis államfő hétfőn aláírta
az Országos Korrupcióellenes
Ügyészség (DNA) főügyésze, Laura
Codruţa Kövesi leváltásáról szóló ren-
deletet. 
____________3.
Egy hét leforgása
alatt két áradás 
Villámáradás okozott újra riadalmat
Héjjasfalván, de Szászrégenben, Sö-
vényfalván, Fickón, Magyarón is káro-
kat okozott, Nyárádgálfalván a Kis- és
Nagyadorján közötti országutat árasz-
totta el a víz. 
____________4.(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás a 3. oldalon)

2018. július 10., kedd 
LXX. évfolyam 
154. (19939.) sz. 
Ára: 2 lej 
(előfizetőknek 1,13 lej) 

A labdarúgó-világbajnokságról
a 7. oldalon

Műjégpálya létesítésére kötöttek szerződést

Újjáéled a korcsolyázás hagyománya 



Az elmúlt hetekben munkálatok
folytak a nyárádszeredai játszó-
téren, első lépésben a tavaly na-
gyon megrongálódott kaland-
parkot állították vissza.

Egyrészt társadalmi igényre vála-
szolva kezdődtek el a javítási és kor-
szerűsítési munkálatok a művelődési
ház és a tömbházak közötti játszótéren,
másrészt az önkormányzat is ismeri az
itt kialakult helyzetet. Habár a tavas-
szal szerették volna elkezdeni a hely-
reállítást, ez mégsem volt lehetséges:
egyrészt, mert még tartott a szomszé-
dos tornacsarnok felújítása, így amíg a
külső munkálatokat nem fejezték be, a
terület egy részét kénytelenek voltak
elfoglalni, és a két párhuzamos építés
zavarta volna egymást. Másrészt az el-
képzelések is változtak, az önkor-
mányzat úgy döntött, hogy a
LEADER-programon igényel pályá-
zati támogatást a játszótérre, és nem
önerőből végezteti el a munkálatokat.
Így az elmúlt hetekben csak a kaland-
parkot javíttatták meg, mert ez volt a
leggyatrább állapotban, ebben pedig a
hegyimentők szakmai tudását is
igénybe vették. A cél az volt, hogy a
vakáció megérkeztével a játszóteret
birtokba vehessék, használhassák a
gyerekek – részletezte érdeklődé-
sünkre Tóth Sándor polgármester.
Következik a korszerűsítés

Most biztonságosan, balesetmente-
sen használható a játszótér, de itt nem
állnak meg, hanem az egész teret fel-
újítanák, átalakítanák. Földmunkála-

tok, gumiszőnyegek elhelyezése, a
kellékek és bútorzat felújítása, illetve
cseréje egyaránt megtörténne, ha sike-
rül megszerezni a támogatást. A mun-
kálatra csak az ősszel kerülne sor, ám
a polgármester azt ígéri: a mostaninál
sokkal jobb lesz majd a játszótér mi-
nősége, olyan, teljesen nyugat-európai
színvonalat terveznek, hogy átadás
után sem a karbantartás, sem a fenn-
tartás tekintetében ne kelljen néhány
évig beavatkozást eszközölni.
Őriztetni fogják (?)

Az elmúlt években gyakran meg-
rongálták a játszóteret, így joggal ve-
tődik fel a kérdés, hogyan biztosítják
majd az új létesítmény épségét. Az
elöljáró szerint biztonsági őrök fognak
vigyázni a térre a jövőben, de a fiata-
lok és szüleik gondolkodásmódján is

sok múlik. Kiderült ugyanis, hogy ta-
valy fiatalok tették tönkre az éjszaka
leple alatt a kalandparkot, s bár kilé-
tükre fény derült, közvetlen bizonyí-
ték hiányában nem tudtak jogi
lépéseket foganatosítani az elköve-

tőkkel szemben. Ezért a városvezető
felhívást intéz a lakossághoz, hogy
használják rendeltetésének megfele-
lően a játszóteret. A szülőket arra kéri,
intsék a tizenéveseket, hogy ha este ott
tartózkodnak, ne rongálják a berende-
zést, a gyerekeket pedig figyelmeztes-
sék arra, hogy a szülők adójából épült
játszóteret meg kell őrizni. „Ez a fel-
hívás azokhoz is szól, akik nem akkor
használják a játszóteret, amikor elő
van írva. Nekik sem tiltott ott tartóz-
kodni, de ha ott vannak, ne tegyék
tönkre a családtagok adójából született
projekteket, és ne rombolják le az éj-
szaka leple alatt azok »álmát«, akik
napközben itt szeretnének szórakozni,
élményeket szerezni” – fogalmazott
Tóth Sándor.

Orgonakoncert Szászrégenben
Július 11-én, szerdán 18 órakor orgonakoncertre kerül
sor a szászrégeni evangélikus templomban. Fellép
Irene Roth Svájcból érkező orgonaművész.

Szászrégeni Napok
Ezen a héten zajlik a Szászrégeni Napok rendezvény-
sorozata. A programban sportbemutatók és versenyek,
utcai performansz, szabadtéri szimfonikus koncert, ok-
tató jellegű biciklis tevékenységek, néptáncműsor és
modern tánc is szerepel. A hivatalos megnyitót július
12-én, csütörtökön 17 órakor tartják a központi parkban
felállított színpadon, ekkor díjazzák a város kitűnő ta-

nulmányi eredményeket elért diákjait. Csütörtökön 18
órakor helyi előadók koncerteznek. Pénteken este 8
órakor a Vunk, a Zdob şi Zdub és a Titán együttes lép
fel a központi parkban. A szombat este 8 órakor kez-
dődő koncertek fellépői között van Kalapács József.
Vasárnap este 7 órakor kezdődnek a koncertek, ekkor
lép fel a Beatrice is. A rendezvénysorozat tűzijátékkal
zárul.

Luiza Zan Trio-koncert a várban
A Luiza Zan Trio együttes koncertezik július 14-én,
szombaton 19 órakor a marosvásárhelyi vár Szabók
bástyája előtti amfiteátrumban. Kedvezőtlen időjárás
esetén a koncertet a B épületben tartják meg. A belépés
díjtalan.  

Ma AMÁLIA, 
holnap NÓRA, LILI napja.
NÓRA: az Eleonóra és a Honóra
rövidüléséből önállósult. 
LILI:  több név német és angol
becézéséből alakult. 
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100 HUF 1,4425
1 g ARANY 160,8545

Felvételi a BBTE marosvásárhelyi
tagozatán

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem marosvásárhelyi tago-
zata felvételit hirdet az óvodai és elemi oktatás pedagógiája
szakra. Beiratkozni július 11–13. között, illetve 16-án lehet
a Pszichológia és Neveléstudományok Kar titkárságán, a
szóbeli felvételi vizsgára július 18-án délelőtt 9 órától kerül
sor. A beiratkozás feltételeiről és a felvételi menetéről to-
vábbi információkat az intézet honlapján lehet találni, illetve
érdeklődni lehet a titkárságon is (Marosvásárhely, Köztár-
saság tér 38. szám, telefonszám: 0265-311-665). Honlap-
cím: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/marosvasarhely/

Nyáresti orgonahangversenyek
Július 12-én, csütörtökön 19 órakor a Vártemplomban foly-
tatódik a Nyáresti orgonahangversenyek koncertsorozat.
Molnár Tünde Klassmeyer Ernst orgonáján 
Bach-, Pachelbel-, Liszt-, Csíky Boldizsár-műveket játszik.
15-én, vasárnap  délelőtt 11.30-kor a kibédi református
templomban lesz orgonahangverseny, Molnár Tünde
Bodor Péter orgonáján Bach-, Croner-, Schedt-, Pachel-
bel-, Liszt-műveket szólaltat meg.

Az árvízkárosultaknak gyűjtenek
A Maros Megyei Prefektúra a polgármesteri hivatallal kö-
zösen gyűjtőpontot létesített a ligeti műkorcsolyapálya épü-
letének öltözőjében, ahol az árvíz sújtotta megyékben élők
számára lehet adományozni. A gyűjtőközpont ezen a héten
július 13-áig, péntekig 10–18 óra között fogadja a segíteni
szándékozókat, akik tartós élelmiszert és higiéniai cikkeket
adományozhatnak a rászorulóknak. 

Klubnap és kirándulás
A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének Maros megyei fi-
ókja július 26-án klubnapot tart a tagok számára. Ezt kö-
vetően, július 31-ére kirándulást szerveznek a Szováta –
Gyergyószentmiklós – Karácsonkő (Piatra Neamţ) – Né-
metvásár (Târgu Neamţ) – Borszék – Maroshévíz – Szász-
régen útvonalon. Feliratkozni naponta 10–13 óra között
lehet az egyesület marosvásárhelyi, Bolyai utca 36. szám
alatti székhelyén, az emeleten.

Kirándulás Bólya községbe
Az Erdélyi Magyar Baloldal kirándulást szervez július 28-
án, szombaton Bólya községbe, Szebenbe és a Tündér-
völgybe. Feliratkozni a Dózsa György utca 9. szám (I.
emelet) alatti székházban hétfőtől péntekig 9–11 óra között
lehet. Telefonszám: 0744-928-299.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

10., kedd
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5 óra 39 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 15 perckor. 
Az év 191. napja, 

hátravan 174 nap.
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Gligor Róbert László

A kalandparkot már felújították, így ismét biztonságos a játszótér              Fotó: Gligor Róbert László

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

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

A június végén megtartott Csűr-
színházi Napok után kortárs
zenei napon vehetnek részt az
érdeklődők, és egy vendégjáték
is lesz: a Soproni Petőfi Színház
visszatérő vendégként Ingmar
Bergman Jelenetek egy házas-
ságból című kétszereplős darab-
ját hozza el Mikházára. 
A kortárs zene napja

Július 14-én második alkalommal
szervezi meg a marosvásárhelyi Rock-
suli a Maros Megyei Tanács és a Csűr-
színházi Egyesület támogatásával a
kortárs zene napját. A szervezők szán-
déka, hogy minél több műfajt mutas-
sanak be, ezért csak a színvonalas,
minőségi produkciókat állítják közön-
ség elé. Az idén a Rocksuli diákjai
nyitják meg a rendezvényt, majd a
Stonecrops, a The Lady and the

Tramps és a Knock Out együttesek
lépnek fel. A koncertek 18 órakor kez-
dődnek, kapunyitás 16 órakor.
Kamara-előadás 

Július 21-én, szombaton 20 órától a
Soproni Petőfi Színház produkciója-
ként Ingmar Bergman Jelenetek egy
házasságból című művét Gál Tamás és
Kiss Szilvia főszereplésével láthatják
a Csűrszínházban az érdeklődők. Ren-
dező: Pataki András. 

A Jelenetek egy házasságból Berg-
man egyik legjelentősebb és legnép-
szerűbb filmje, melyet 1973-ban
mutattak be. Marianne és Johan törté-
nete pontosan és végtelen empátiával
beszél két ember kapcsolatának bo-
nyolultságáról. Sokszor szórakoztató,
máskor szívszorító jelenetek láthatók
egy férfi és egy nő szerelmének törté-
netéből. Felvillan a kétpólusú világ, a
nő és férfi konfliktusokkal teli élete. A

szerző a dráma előszavában ezt írja:
„Valahogy megszerettem ezt a két em-
bert, míg velük foglalkoztam. Eléggé
ellentmondásosak lettek, néha félén-
kek, gyerekesek, néha egészen felnőt-
tek. Rengeteg butaságot össze-
beszélnek, néha meg valami okosat
mondanak. Félénkek, vidámak, önzők,
buták, kedvesek, okosak, önfeláldo-
zók, ragaszkodók, mérgesek, szelídek,
szentimentálisak, kiállhatatlanok és
szeretetreméltók. Egyszerre.”

A két szereplőben sokan magukra
ismernek, hiszen mindannyian néha
vidámak, kedvesek, máskor önzők...
szóval mindazok vagyunk, akiket a
színészek is megformálnak a nagy-
szerű férfi–nő örökös szerepjáték(ok)
kapcsán – tehetnénk hozzá a szerző
ajánlásához. A csűrszínházi előadásra
a jegyeket a helyszínen lehet majd ki-
váltani. (v.gy.) 

Csűrszínházi programok 
Kortárs zenei nap és kamara-előadás

Megoldanák az egyik állandó szeredai kérdést
Átépülőben a játszótér



Mădălina Dobrovolschi ál-
lamelnöki szóvivő a Cotro-
ceni-palotában sajtónyi-
latkozatban bejelentette,
Klaus Iohannis államfő – az
a l k o t m á n y b í r ó s á g
2018/358-as döntéséhez
alkalmazkodva – hétfőn
aláírta az Országos Korrup-
cióellenes Ügyészség (DNA)
főügyésze, Laura Codruţa
Kövesi leváltásáról szóló
rendeletet. Anca Jurmát
bízta meg a legfőbb ügyész
az Országos Korrupcióelle-
nes Ügyészség főügyészi
teendőinek ellátásával.

A szóvivő rámutatott, az elnök
több ízben is hangsúlyozta, hogy
tiszteletben tartja az alkotmányt
és az ország törvényeit, és min-
dig ennek megfelelően járt el.
Ugyanakkor fontosnak tartja
nyomatékosítani, hogy a korrup-
ció elleni küzdelmet nem szabad
feladni vagy lassítani. „A korrup-
ció kihat az állampolgárok élet-
ére és Románia fejlődésére. A
közpénzeket nem lehet saját vagy
csoportérdekekre használni, a közpénzek eltérítésének követ-
kezménye a kórházak, iskolák, autópályák és a hatékony köz-
igazgatás hiánya. Klaus Iohannis államfő felhívja a figyelmet,
hogy az Országos Korrupcióellenes Ügyészség főügyészének
nevétől függetlenül az intézménynek kötelessége folytatni te-
vékenységét” – fogalmazott Dobrovolschi. Hozzátette, az ál-
lamfő kitart amellett, hogy Romániának olyan országnak kell
maradnia, amelyben a törvény és az alkotmány mindenek fe-
lett áll. Rámutatott, az államfő szerint az alkotmánybíróság
határozatait nemcsak az elnöknek, hanem annak a politikai
többségnek is be kell tartania, amely „a jogállamiságra jelen-
tősen kiható törvénymódosításokról dönt”.

Tudorel Toader igazságügyi miniszter február 22-én jelen-
tette be, hogy „egy jogállamban tűrhetetlen tettei miatt” kez-
deményezi az Országos Korrupcióellenes Ügyészség
vezetőjének, Laura Codruţa Kövesinek az elmozdítását. A
Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács ügyészi részlege feb-
ruár 27-én negatívan véleményezte a miniszter javaslatát, majd
április 16-án az államfő is elutasította azt. Ezt követően a kor-
mány az alkotmánybírósághoz fordult, amely május 30-ai dön-
tésében megállapította: az államfő alkotmányos természetű
jogi konfliktust idézett elő az igazságügyi miniszter és az
elnök között azáltal, hogy elutasította a Laura Codruţa Kövesi
főügyész menesztésére irányuló miniszteri javaslatot. A hatá-
rozatban azt is leszögezték, hogy az államfőnek ki kell adnia
a korrupcióellenes főügyész leváltására vonatkozó rendeletet. 

Tegnap, röviddel az aláírás után a Hivatalos Közlönyben is
megjelent a Laura Codruţa Kövesi korrupcióellenes főügyész
menesztéséről szóló államelnöki rendelet. 

Kövesi: a leváltási javaslat nem felelt meg 
a törvényi előírásoknak

Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség székhelyén tar-
tott sajtótájékoztatón Laura Codruţa Kövesi azt mondta, foly-
tatja az ügyészi munkát, de nem a DNA keretében.

Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség, amelyet öt évig
vezetett, bebizonyította, hogy a romániai intézmények haté-
konyak – nyilatkozta hétfőn Laura Codruţa Kövesi, miután
Klaus Iohannis államfő aláírta a menesztéséről szóló rendele-
tet. „Bebizonyítottuk, hogy a romániai intézmények hatéko-
nyak, törvényesen működnek, és ami a legfontosabb, hogy a
korrupciót le lehet győzni” – mondta sajtóértekezletén Kövesi.
Kijelentette: „az igazságügyi miniszternek az Országos Kor-
rupcióellenes Ügyészség főügyészének leváltására vonatkozó
javaslata nem felelt meg a törvényi előírásoknak, mert a Leg-
felsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) negatívan vélemé-
nyezte. A CSM ügyészi részlege előtt bebizonyítottam, hogy
az igazságügyi miniszter érveinek egy része valótlan, egy
része megalapozatlan”. 
Anca Jurma a DNA új főügyésze

Anca Jurmát bízta meg a legfőbb ügyész az Országos Kor-
rupcióellenes Ügyészség főügyészi teendőinek ellátásával. Az
erről szóló rendeletet hétfőn írta alá Augustin Lazăr legfőbb
ügyész. Anca Jurma a DNA nemzetközi kapcsolatokért felelős
szolgálatának főügyésze volt, majd a korrupcióellenes fő-
ügyész főtanácsadójaként tevékenykedett – derül ki a legfőbb
ügyészség közleményéből. Ebben ugyanakkor Augustin Lazăr
rámutat, bízik benne, hogy folytatódni fog a korrupció elleni
elszánt küzdelem, amely a legfőbb ügyészség prioritásai közé
tartozik. (Agerpres)

Tüntetés Beke István 
és Szőcs Zoltán jogaiért

Mint ismeretes, július 5-én a bukaresti legfelsőbb bí-
róság 5-5 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte Beke
Istvánt és Szőcs Zoltánt. Az ügy kapcsán a magyar
érdekképviseletek összefogtak. Az EMNT, az EMNP,
az MPP és az RMDSZ képviselői Sepsiszentgyör-
gyön sajtótájékoztatón jelentették be, hogy miután jú-
lius 7-én gyertyás felvonulást szerveztek a jogtalanul
elítéltek szabadságáért, a következő megmozdulásra
július 12-én, csütörtökön 18 órától kerül sor Kézdivá-
sárhelyen, ahova igény szerint buszos utaztatást is
biztosítanak a nagyobb székelyföldi városokból
(Csíkszeredai, Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy).
A buszokra a tüntetést szervező felek területi irodái-
ban lehet jelentkezni. 

Közzétették az eredményeket
Közzétették hétfőn az admitere.edu.ro weboldalon a
kilencedik osztályba jelentkezők számítógépes elosz-
tásának eredményeit. A nyolcadikosok országos ké-
pességfelmérő vizsgáján a jelentkezők 73,6%-a ért
el 5-ösön felüli átlagot. A képességfelmérőn szerzett
jegyek átlaga 80 százalékos arányban számít bele a
felvételi jegybe, a fennmaradó 20 százalékot az 5-8.
osztály tanulmányi átlaga adja. A második számító-
gépes elosztásra szeptember 7-én kerül sor. 
(Agerpres)

Erdogan letette az államfői esküt
Az újraválasztott török elnök, Recep Tayyip Erdogan
hétfőn letette az államfői esküt a török parlamentben.
Ezzel Törökországban hivatalosan is végrehajtó el-
nöki rendszer lépett életbe az eddigi parlamentáris
berendezkedés helyett. A lépéssel egyebek mellett
megszűnt a Török Köztársaság 1923-i megalakulá-
sakor létrejött miniszterelnöki intézmény, és az állam-
főre szállt át a kormányfő minden jogköre.
Törökországban az elnöki rendszer bevezetése nem
új elképzelés, Erdogan az elgondolást már 1994 és
1998 között, isztambuli főpolgármestersége idején
felvetette. Az alkotmánymódosításról végül tavaly áp-
rilisban 51,4 százalékos többséggel népszavazáson
döntöttek a törökök. A változtatás életbe lépését a
soron következő államfő- és parlamenti választáshoz
kötötték, amelyet idén június 24-én tartottak meg és
amelyet Erdogan csaknem 52,6 százalékkal meg-
nyert. (MTI) 

Felmelegedés várható 
Országszerte felmelegedés várható a következő na-
pokban, a csúcshőmérséklet eléri, helyenként meg-
haladja a 30 Celsius-fokot. Július 16-a után enyhe
lehűlésre kell számítani, ugyanakkor szinte minden-
nap esni fog, főként hegyvidéken – derül ki az Orszá-
gos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.
Erdélyben a következő napokban fokozatosan felme-
legszik az idő, a hét végéig a nappali csúcshőmér-
séklet eléri a 27 Celsius-fokot. Július 14-e és 19-e
között nem lesz jelentősebb hőmérséklet-ingadozás,
aztán ismét melegszik a levegő, a nappali csúcshő-
mérséklet eléri a 29 fokot. Éjszaka 13-14 fok körüli
értékekre kell számítani. A következő két héten szinte
mindennap esni fog az eső, de kiterjedtebb területe-
ken a jelzett periódus első két napján, hétfőn és ked-
den várható csapadék. (Agerpres)
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Ismerős a szöveg, ugye? Mit mondhatnánk? Szép,
hogy aggódik „hátrányosan megkülönböztetett nemzet-
társaiért”, és tudni akarja, mi történik velük. Csak azt
nem értjük, miért van erre a „feltérképezésre” szüksége,
amikor Dan Tănasă a partnere, akitől mindent, sőt a
mindennél jóval többet is megtudhat a székelyföldi ro-
mánok „sanyarú” helyzetéről. Máris elárulta magát,
mert már azt is „tudja”, hogy „gyerekeket azért dobtak
ki iskolákból (?!), mert nem akartak részt venni az
RMDSZ által szervezett rendezvényeken”. Az „igazság-
talanságok és megaláztatások” sorából a magyar kor-
mányt sem hagyja ki, de nem feledkezik meg Dragnea
„bábjairól” sem, akik hallgatnak, miközben „Románia
százesztendős arca újabb csípős pofont kap” a magya-
roktól. 

Kérdés, miért éppen most kezdett el „aggódni” a szé-
kelyföldi románok sorsa miatt, mikor Vadim Tudor, 
Gheorghe Funar és szélsőséges-nacionalista társaik
1989 óta mindmáig ezt szajkózták/szajkózzák. Persze
jövőre újra európai parlamenti választások lesznek, és
a saját párttársai körében mondhatni általános közutá-
latnak örvendő képviselő a „nem létező” Székelyföldről
remél szavazatokat gyűjteni. Valószínűleg úgy gondolja,
hogy ebben a térségben még mindig elég a magyarelle-
nes retorika, nem kell számon kérhető ígéretekkel kam-
pányolni. És magyarellenességben jobb partnert
keresve sem találhatott volna, mint a fentebb említett
újságírót. Zsák a foltját…

Zsák a foltját...
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Laura Codruţa Kövesi Forrás: WOWbiz

Nyilatkozat
Kiállunk egymás mellett!

Klaus Iohannis aláírta a Laura Codruţa Kövesi 
menesztéséről szóló rendeletet

A Magyar Polgári Párt (MPP) szolidaritást vállal Péter Fe-
renccel, Maros Megye Tanácsának elnökével, Szováta volt
polgármesterével, Ráduly Róbert Kálmánnal, Csíkszereda
polgármesterével, illetve minden székelyföldi polgármester-
rel, akiket szimbólumaink használatáért büntetnek Romániá-
ban – áll az MPP tegnapi sajtóközleményében.
Hangsúlyozzák: „készek vagyunk anyagi hozzájárulásunkkal
is kifejezni szolidaritásunkat. Gyűjtést szervezünk a Magyar

Polgári Párt és a közösségünk bizalmából mandátumot szer-
zett polgármesterek körében. A nemzeti szimbólumok kölcsö-
nös tisztelete hiányzik azoknak a fogalomtárából, akik
támadják a székely zászlót”. A közlemény aláírói arra kérik
román nemzetiségű honfitársaikat, hogy „próbáljanak meg eu-
rópai polgárokként viselkedni, és használják büszkén nemzeti
jelképeiket, beleértve a történelmi tájegységek sajátos jelké-
peit is, ahogyan tesszük azt mi is!”

Szolidaritásvállalás a szimbólumokért meghurcolt
polgármesterekkel

„Összetartozunk! A székely zászló nemcsak Szovátán szim-
bolizálja székelységünket, hanem egész Székelyföldön, itt,
Erdőszentgyörgyön és Nyárádszeredában is. Közösen kell ki-
vegyük a részünket bánatból, örömből. Egymásra számítha-
tunk csak, ez már többször bebizonyosodott” – áll Csibi
Attila-Zoltán, Erdőszentgyörgy, Tóth Sándor, Nyárádszereda
és  Fülöp László, Szováta polgármesterének közös nyilatko-
zatában. 

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben az aláírók
kijelentik: „Elítéljük és sajnálattal vettük tudomásul a bíróság
döntését, mely értelmében Szováta volt polgármesterét, Péter
Ferencet a székelység egyik jelképének használata miatt el-
fogadhatatlanul magas bírsággal sújtották. Ezért úgy éreztük,
hogy ebben a helyzetben össze kell fognunk és segítenünk kell

ott, ahol komoly terhet generál a rendszer. Ma rajta, holnap,
lehet, rajtunk a sor! Ezért a három város RMDSZ-frakcióinak
egyöntetű döntése értelmében Szováta 10.000 lejjel, Erdő-
szentgyörgy 7000 lejjel, Nyárádszereda szintén 7000 lejjel
járul hozzá a kiszabott büntetés törlesztéséhez”.

A három város polgármestere arra buzdít minden RMDSZ-
szervezetet, hogy „most is és minden hasonló helyzetben áll-
junk ki egymás mellett, és segítsünk egymáson! Ennek
érdekében hozzunk létre egy olyan alapot a szervezeten belül,
ami hasonló ügyekben segítséget tud nyújtani a rendszer kö-
vetkező áldozatainak, annak reményében, hogy egyszer
egyértelműen lehetővé teszi az ország törvénykezése, hogy a
következményektől való félelem nélkül, nyilvánosan és sza-
badon használhassuk közösségi jelképeinket, és kitűzhessük
intézményeink homlokzatára a székely zászlót”. 



Tegnap délelőtt a tanintéze-
tekben, illetve a megyei tan-
felügyelőségek honlapján
közzétették az érettségi óvá-
sok utáni végleges eredmé-
nyeit. Maros megyében a
fellebbezések elbírálása után
az átmenési arány változatlan
maradt: az idei és a korábbi
évfolyamok végzőseinek ösz-
szesen 64,49 százaléka kap-
hat érettségi oklevelet –
tájékoztatott Illés Ildikó me-
gyei főtanfelügyelő-helyet-
tes. 

Illés Ildikótól azt is megtudtuk,
hogy az idén végzettek vizsgaered-
ményét illetően a dolgozatok újra-
javítása után csekély növekedés
észlelhető: az első eredmények sze-
rint a 2018-ban végzett Maros me-
gyei diákok 71,08 százaléka ment
át az érettségin, a fellebbezések el-
bírálása után ez az arány 73 száza-
lék lett.

Megyénkben 3562 diák iratko-
zott fel az érettségire, a megméret-
tetésen végül 3250-en jelentek meg.
A vizsgateremből csalási kísérlet,
illetve a vizsgaszabályzat megsér-
tése miatt három diákot tettek ki.
Összesen 1395 diák nyújtott be
óvást, a fellebbezések elbírálása
után 945 diáknak nőtt, 385 diáknak
csökkent, 65-nek változatlan ma-
radt a vizsgajegye. Végül 2096-an
kapnak érettségi oklevelet, 1151-
nek nem sikerült az érettségije. 6-os

és 7-es közötti jegyátlagot 466, 7-
es és 8-as közöttit 647 diák ért el,
639-nek 8-as és 9-es közötti átlaga
van, 342 diák pedig elérte a 9-es és
10-es közötti jegyátlagot – nyilat-
kozta a megyei főtanfelügyelő-he-
lyettes. 
Több lett a tízes 

Országos szinten közel 45 ezer
diák kérte dolgozata újrajavítását, a
legtöbb óvást – összesen 18.705-öt
– román nyelvből és irodalomból
nyújtották be. Az anyanyelvből
vizsgázott 5970 diák közül 496-an
fellebbeztek. A szaknak megfelelő
kötelező tantárgyból írt dolgozat ér-
tékelésével 13.542-en nem értettek
egyet, a választott tantárgyból szer-
zett vizsgajegyet 11.658-an óvták
meg.

A dolgozatok újrajavítása után a
tízes osztályzatot kiérdemelt diákok
száma országos szinten 104-ről
132-re emelkedett. Az ideiglenes
érettségi eredmények szerint orszá-
gos szinten a diákok 67,7 százaléka
vizsgázott sikeresen, ez az arány
5,2 százalékkal gyengébb a tavalyi
teljesítménynél.

A sikertelenül vizsgázottak jú-
lius 10–13. között iratkozhatnak fel
az őszi pótérettségire, amely az au-
gusztus 20–23. között zajló írásbeli
vizsgákkal kezdődik. A szóbelikre
augusztus 24–31. között kerül sor,
az ideiglenes eredményeket szep-
tember elsején, az óvások utáni
végső eredményeket pedig szep-
tember 6-án hozzák nyilvános-
ságra. 

A hét végén a hirtelen lezú-
duló esőzések újabb áradáso-
kat okoztak az országban és a
megyében. Gazdaságokat, la-
kásokat öntött el a víz, hida-
kat, pallókat rongált meg,
termőföldek kerültek víz alá.
Villámáradás okozott újra ria-
dalmat Héjjasfalván, de
Szászrégenben, Sövényfal-
ván, Fickón, Magyarón is ká-
rokat okozott, Nyárád-
gálfalván a Kis- és Nagyador-
ján közötti országutat 
árasztotta el a víz. 

Héjjasfalván a múlt heti áradás
nyomait jóformán el sem takarítot-
ták, és újabb, ezúttal talán még na-
gyobb víztömeg árasztotta el a
települést. Szászrégenben egy gaz-

daságot, az Ádámos községi Sö-
vényfalván 17 gazdaságot, 6 pincét,
14 kutat, egy hidat rongált meg, és
elöntött több mint egy hektár mező-
gazdasági területet. Szombaton dél-
után Magyarón és Fickón hidakat
rongált meg és mezőgazdasági terü-
leteket öntött el a víz. Nyárádgálfal-
ván a Kis- és Nagyadorján közötti
útszakaszt öntötte el 500 méteren és
rongálta meg. A Maros megyei ka-
tasztrófavédelem sajtószóvivője,
Cristian Virag tájékoztatása szerint
Héjjasfalván ezúttal hetven udvart
és kertet, 12 házat és 25 pincét érin-
tett az áradás. A 13-as országút
E60-as szakaszán, az egyik sávon
csaknem egy órán át akadozott a
forgalom az úttestet ellepő hordalék
miatt. 

– Mi az oka a sorozatos héjjas-
falvi áradásoknak, illetve milyen in-
tézkedésekkel lehetne megszüntetni

a hatalmas víztömeg okozta káro-
kat? – kérdeztük Nagy Zsigmond
helyettes kormánybiztost. 

– Szerdára hívtam össze találko-
zót az országos útügyi hatósággal,
a katasztrófavédelmi felügyelőség-
gel, a gázvállalat és az összes érin-
tett intézmény képviselőivel annak
érdekében, hogy az említett telepü-
lés gondjaira megoldást találjunk.
Véleményem szerint a településen
áthaladó patakot mélyíteni kellene
és támfalat építeni, mivel nagyobb
esőzéseknél hatalmas vízmennyiség
zúdul le, amit a Szénégetők pataka
nem tud elvezetni. Húsz kilométer-
nyi szakasz átnyúlik Brassó me-
gyébe, a település Brassó felőli
kijáratánál is kétoldalt minden víz
alá került. Az egykor sűrű erdők bo-
rította domboldalakról a Szénége-
tők völgyébe hömpölygött a
víztömeg, amelynek semmi sem áll-
hatta útját. A múlt hét végén Héjjas-
falván 55 gazdaságot, tizenkilenc
házat öntött el, két üzletet, 17 pin-
cét, egy kilométernyi helyi közutat
és öt átereszt rongált meg a meder-
ből kilépő víz, ezúttal húsz gazda-
sággal többet károsított, 70
gazdaságot (kertet és udvart), 35
családi házat, 15 kutat, 25 pincét
érintett, a jelentés még nem végle-
ges – mondta a helyettes kormány-
biztos. Hozzátette: akárcsak egy
héttel korábban, ezúttal is nagy volt
az összefogás. A marosvásárhelyi,
dicsőszentmártoni, segesvári ka-
tasztrófavédelmi felügyelőségek
munkatársai, valamint a környék-
beli községek tűzoltó-alakulatainak

önkéntesei segítettek a bajba jutott
embereken, ugyanakkor a fehéregy-
házi önkéntes tűzoltó-alakulat tagjai
is részt vettek a kárelhárításban. A
héjjasfalvi beavatkozást a Maros
Megyei Prefektúra helyettes kor-
mánybiztosa, Nagy Zsigmond és a
Maros Megyei Horea Vészhelyzeti
Felügyelőség parancsnokhelyettese
irányította.

A belügyminisztérium közlemé-
nye szerint az ország 19 megyéjé-
ben 40 településén és a fővárosban
pusztított az ár. A nem végleges
adatok szerint 250 gazdaságot ön-
tött el, 8 hidat és pallót rongált meg,
több ház tetőszerkezete megrongá-
lódott, fák dőltek ki a viharban,
több személyt kilakoltattak otthoná-
ból. 

A közlemény szerint a leginkább

érintett Fehér, Kovászna, Maros és
Szeben megye. Az árvíz a Fehér
megyei Szépmezőn, a Kovászna
megyei Nyáraspatakon, a Maros
megyei Héjjasfalván okozta a leg-
nagyobb károkat, a Szeben megyei
Vízaknán pedig 20 udvart öntött el
az ár. Szépmezőn 42 háztartást, 22
pincét, 3 gazdasági egységet és 30
kutat árasztott el a víz, 14 személyt
kiköltöztettek otthonából. Nyáras-
patakon 31 udvart, 3 házat, egy
melléképületet, 7 hidat és 11 kutat
öntött el az ár, és megrongált négy
magasfeszültségű villanyoszlopot.
Ugyancsak Kovászna megyében
Kökösbácsteleken egy lakóházból,
13 alagsorból, 8 kútból és két ud-
varból szivattyúzzák a vizet a tűz-
oltók, Vízaknán pedig 20 udvart
öntött el a víz. 

Egy hét leforgása alatt két áradás 
Ingatlanokban és országutakban tett kárt 

van, a peremtelepülésekkel együtt
több mint 200 ezer,  úgy gondol-
juk, hogy nagyon célszerű a beru-
házás. Hargita és Kovászna
megyében nagy sikerrel üzemelte-
tik a jégpályákat, reméljük, Maros
megyében sem lesz másképp. A
gyerekeket tornaórákon megtanít-
ják korcsolyázni, amihez a tanfel-
ügyelőség támogatását is kérjük.
Köszönetünk a Mens Sana Alapít-
ványnak, Kelemen Hunor szövet-
ségi elnöknek, akik támogatták ezt
a projektet és közbenjártak a meg-
valósulásáért. A Mens Sana Alapít-
vány nagyon sokat fektet a
gyermekek egészséges nevelésébe,
a sportba, s szeretném, ha a Maros
megyei gyermekek is részesei len-
nének ennek – fogalmazott Péter
Ferenc tanácselnök.

A Maros Megyei Tanácsnak a
telket kell biztosítania, aminek a
kiválasztása a közeljövőben  meg-
történik, és a fenntartási költsége-
ket kell fedeznie, ami havi 10-15
ezer euró lesz majd. A megyei ön-
kormányzat ezt a Visit Mureş
Egyesület révén fogja megoldani. 

A székelyföldi  mozgalmat itt is
meghonosítják  

Tánczos Barna szenátor el-
mondta, hogy a jégpálya építését a
Mens Sana Alapítvány finanszírozza
a magyar kormány támogatásával.

– A székelyföldi jégpályaépítési
programól szóló javaslatot 2016-ban
Kelemen Hunor szövetségi elnök
tette, s ekkor született  a magyar kor-
mány döntése. Orbán Viktor minisz-
terelnök állt az ügy mellé, s három
év alatt több jégpályát építünk, mint
a román kormány az elmúlt 40
évben. Kisebb pályákról van szó,
nem nagy lelátósak, de ifjúsági baj-
nokságok lebonyolítására is alkal-
masak. Eddig három épült meg.
Biztosak vagyunk, hogy a marosvá-
sárhelyit is rövid idő alatt be tudjuk
fejezni. Fontos a gyerekeknek, akik
meg szeretnének ismerkedni a jeges
sportokkal. Jogkorongról, jégtánc-
ról, műkorcsolyáról, rövidpályás
gyorskorcsolyáról beszélünk. Ma-
gyarországnak óriási sikere volt a
legutóbbi olimpián. Fontos, hogy a
jégpályák átadásakor biztosított a
program is. Nem üres, élettelen inf-
rastruktúrát építünk, hanem több
száz gyereket vonzottunk be. Szé-

kelyföld-szinten hétezer gyermekről
beszélünk! Megtripláztuk a jégko-
rongozó gyermekek számát.  A
gyermekek az iskolai program kere-
tében megtanulnak korcsolyázni.
Ehhez a tanfelügyelőségek és az is-
kolák támogatását élvezzük, mi
pedig a szakképzett edzőkkel állunk
rendelkezésre. Miután a gyermekek
megtanulnak korcsolyázni, jöhet a
jégkorong versenysportként való
gyakorlása, ami heti 3-4 edzést je-
lent. Székelyföldön a korcsolyázás
mozgalommá nőtt. Ezért érdemes
foglalkozni vele – mondta az alapít-
vány elnöke, aki hozzátette, tudo-
mása szerint a marosvásárhelyi
fedett korcsolyapálya ügyében elő-
relépés történt, ami jó hír a jégko-
rongozóknak. 

Jó, ha a gyermekek kiskorukban
megszokják, hogy heti rendszeres-
séggel edzésre járjanak, s ezzel egy
új életvitelt tanulnak meg. Óriási le-
hetőséget nyújt a megépülő jégpálya,
amit gyerekeknek terveztek, gyer-
mek- és ifjúsági bajnokságokat lehet
rajta rendezni. A székelyföldi pályá-
kon egy-egy tornán több száz gyer-
mek vesz részt, ami óriási élmény.
Ez a cél Marosvásárhelyen is.

Újjáéled a korcsolyázás hagyománya 

Fotó: ISU

Fotó: Csíkszereda város honlapja

Nagy Székely Ildikó
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Szer Pálosy Piroska

Óvások után csekély változás 
a megyében

Érettségi – 
végső eredmények

(Folytatás az 1. oldalról)



Vasárnap délután nemzetközi
kórustalálkozó keretében ün-
nepelték a nyárádszeredai
Bocskai István Dalkar fennál-
lásának 30. évfordulóját – ez
a rendezvény is a 150 éves
szeredai karéneklési mozga-
lom jubileumának szerves ré-
szét képezi.

Egy perc néma csenddel emlé-
keztek a kórusok és a nézők mind-
azokra az énekesekre, akik ezen a
napon már nem lehettek az ünnep-
lők soraiban. Ezzel és Erkel Ferenc
Éljen a haza! című darabjának
közös eléneklésével kezdődött az a
kórustalálkozó, amellyel a szeredai
női kar három évtizedét és a helyi
karéneklés másfél évszázadát is ün-
nepelték az összegyűltek. Tóth
Sándor polgármester üzenetének
tolmácsolása után Novák Csaba
Zoltán szenátor idézte fel életéből
azokat a pillanatokat, amikor nyá-
rádszeredai és székelyudvarhelyi
diákévei alatt ő maga is énekelt kó-
rusban. A százötvenedik évfordulót
és százéves kisebbségi sorsunkat
idézve elmondta: azóta átvonult fö-
löttünk két világháború, két totali-

tárius diktatúra, „és mi sem szebb
üzenet most, 2018-ban, mint az,
hogy a Kárpát-medence több tele-
püléséről kórusok énekelnek itt
együtt, találkoznak és közösen ün-
neplik azt a szent dolgot, amit mi
zenének mondunk”. 
A zene összefog

Ezt követően hét kórus vonult a
színpadra: a nyárádszeredai Deák

Farkas Általános Iskola gyermek-
kórusa (karvezető: Ferencz Örs
Csaba), a simontornyai Krammer
Ferenc kórus (kv. Máté Imréné
Klára), a berzétei Berkő népdalkör
(kv. Écsi Gyöngyi), a szovátai Inter-
mezzo kamarakórus (kv. Fülöp
Judit), a marosvásárhelyi Cantuale
énekegyüttes (kv. Nyilas Szabolcs),
a tornaljai Andante (kv. Kurali

Ágnes) és a helyi Bocskai István
Dalkar (kv. Ferencz Sándor Csaba),
amelyek a nagy klasszikusok, 
Praetorius, Mozart, Purcell, Ra-
meau, Brahms, Schubert, Hassler,
Liszt, Kodály, Bárdos műveitől
népdalfeldolgozásokon és néger
spirituálékon át a mai kor (Zorán)
egy-egy darabját is megszólaltatták,
vagy épp Ady és Reményik költe-
ményére írt zenei előadást csillan-
tottak fel vokális és hangszeres
muzsikában egy közel háromórás
ünnepség keretében. A szervező
helyi dalkar és a Seprődi János Kó-

russzövetség okleveleinek kiosztása
után az anyaországi Simontornya, a
felvidéki Berzéte és Tornalja szó-
ban, Fülek üzenetben adta át jóván-
ságait és nyújtotta át ajándékait az
ünneplőknek, hiszen ezeket a kóru-
sokat akár két évtizedes kötődések,
barátságok is jellemzik. „A zene
szép és örök, de még szebb és ne-
mesebb, ha embereket és közössé-
geket fog össze. Különösen igaz ez
ma, amikor csak az érdek vagy a
kényszer szorít együttműködésre
minket” – hangzott el a nyárádsze-
redaiak gondolatai között, akik azt
is hangsúlyozták, hogy „a barátság
felemeli a lelket, nagyra és szépre
ösztönöz”.
Számadás 30 évről

A szeredai női dalkar három év-
tizedes múltra tekint vissza: 1988-
ban a férfiszólamok kimaradásával
a szakszervezeti vegyes kar a mű-
velődési otthon női karává alakult
át, majd 1991-ben visszavette a haj-
dani Bocskai István Dalkar nevet.
Az elmúlt 30 év alatt több mint
négyszáz alkalommal szerepelt kó-
rustalálkozókon, ünnepségeken itt-
hon, Erdélyben és külföldön.
Tizenöt alkalommal rendezett Sze-
redában nemzetközi kórustalálkozót
több mint száz Kárpát-medencei
kórus részvételével, és ezer esz-
tendő kórusirodalmából közel száz
művet tart műsoron a kéttucatnyi
énekest számláló kórus.

Vasárnap este, négynapnyi
tömény koncertsorozat, gaz-
dag programkínálat, beszél-
getés- és előadásdömping
után véget ért a VIBE Feszti-
vál. A második alkalommal
megszervezett, az első kia-
dást követően európai díjat is
nyert szemlére ezúttal is a
Marosvásárhely/Marosszent-
györgy eseményhorizonton
került sor, az egykori, immár
legendássá vált Félsziget he-
lyén. 

Nem titok, a régi fesztivál helyét,
hírnevét igyekszik átvenni, megsze-
rezni a VIBE, a változatos kínálat,
a számos helyszín és a rengeteg
program mind ezt igazolja. 

Az idén átalakított-átrendezett
helyszín várta az érkezőket, a teret
egyedi módon formálták át a szer-
vezők. Mindazoknak, akik a VIBE
területére kívántak eljutni, a Maros-
parti parkolóból a töltésre kellett
menniük, ahonnan pár perces sétá-
val egy vadonatúj, a fesztiválszer-
vezők által épített hídon, majd
alagúton keresztül értek a Sörpati-
kával szembeni, ám attól elkerített,
hangulatos és árnyas területre,
ahonnan a gokartot érintve (utóbbi,
valamint annak kertje adott helyet a
VIBE Kolinak, a fesztivál saját sza-
badegyetemének) vonulhattak to-
vább a szemle tulajdonképpeni

központjához, ahhoz a hatalmas tér-
hez, amelyből a fesztiválkempinget
közelíthették meg. A téren állt a
Magenta, azaz a főszínpad, a Yel-
low, avagy sárga színpad és a Blue,
azaz kék arénasátor, a hajnalig tartó
bulik fő helyszíne. A köztes helyet
kreatív ötletekben fogant építmé-
nyekkel töltötték ki a szervezők:
építettek a középkori kolostorok
mintájára kerengőt, itt kapott helyet
a Fashion Corner divatsarok, a má-
szófal és a főtribün, a lacikonyhák-
kal szemben pedig röplabdapálya,
airsoftterület és VIP-zóna várta az
érkezőket. 

Akik nem is maradtak el, már
csütörtök kora délután tömegesen
érkeztek a fesztivállakók, azoknak
is a legfiatalabb nemzedéke: a
VIBE fő célcsoportja a késő tizen-
és kora közép huszonéves generá-

ció, a színes bulimakrokozmosz, a
line-up, a koncertező együttesek és
előadók, a szabadegyetem fő tema-
tikái, a sportolási lehetőségek, iz-
galmas szabadidős tevékenységek
pedig meg is szólították őket: az
igencsak gazdag programkínálat
mindegyik része több oldalt tenne
ki, így röviden annyit írhatunk,
hogy az idei VIBE témája a REcon-
cept Erdély volt, ezért a fesztiválon
minden a mában rejlő lehetőségek
kereséséről és a jövőről szólt. E
mottó alatt szervezték például a szá-
mos neves hazai és külföldi meghí-
vott részvételével zajló
szabadegyetemet, a VIBE Kolit,

amelynek helyszínein – a Garázs-
ban, az Udvaron, illetve a fák alatti
Kertben – csütörtök déltől vasárnap
estig folyamatosan zajlottak közé-
leti, tudományos, politikai, kulturá-
lis, szociológiai, oktatásügyi jellegű
előadások, de volt slam poetry, kar-
riertanácsadás, kiállítás, Free 
Speech Stage, azaz szabadbeszéd-
színpad is, ahol bárki bármiről érte-
kezhetett, ha akadt közönsége,
vitaklub és robotépítési program is. 

A Fashion Corner divatsarokban
erdélyi designerek egyedi tervezésű
ruhái és kiegészítői közül válogat-
hattak az érdeklődők, de ugyanitt

voltak a divat, illetve az egészséges
életmód kérdéskörét érintő előadá-
sok és beszélgetések, valamint kol-
lekcióbemutatók.

A sportolni vágyók strandröp-
labdázhattak, a fesztivál saját fo-
cikupájára nevezhettek be, estén-
ként pedig a világbajnokság
meccseit nézhették a kivetítőkön,
majd késő délutánonként elkezdő-
dött az aznapi koncertsorozat, a
VIBE és megannyi fesztivál ge-
rince és legfőbb közönségtoborzó
faktora. Az idei szemle is jó han-
gulatú, eseménydús fesztiválnak
bizonyult, amelyet szinte az utolsó

napig az égiek is megkíméltek.
Pontos számokat még ugyan nem
tudunk, de annyi bizonyos, hogy
idén is sok-sok ezren jöttek el Ma-
rosvásárhelyre fesztiválozni – a
hat zenei helyszín, a számos neves
nemzetközi, magyarországi és
hazai fellépő együttes és előadó, a
gazdag kiegészítő programkínálat,
a tartalmas és a fiatalokat megszó-
lító előadás-sorozat, a kreatívan
berendezett és egyedivé tett hely-
szín mind-mind önmagáért be-
szélt, így a jövőre való-
színűsíthetően ismét lesz VIBE a
Maros-parton. 
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Fotó: Nagy Tibor

Kaáli Nagy Botond

Gligor Róbert László

VIBE a parton!

Közös éneklés – a közösség és barátság kifejezése is az együtt töltött idő, a találkozások sokasága                         Fotó: Gligor Róbert László

Éneklés, közösség, barátság
Nemzetközi kórustalálkozó Nyárádszeredában
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Délutáni program magyar állami támogatással
Szerkeszti: Menyhárt Borbála

Országos versmondó
vetélkedőn képviselte
Maros megyét egy isz-
lói kislány, Fonoage Ni-
kolett Kriszta, és
tanítónője, Cseke 
Erzsébet. 

Mindig öröm látni, hogy
a kis, viszonylag félreeső
falvakban is vannak lelkes
pedagógusok, akik akár a
mindennapi ingázás mellett
sem sajnálják a szabadide-
jüket, hogy felkarolják a te-
hetséges kisdiákokat,
versenyekre vigyék őket. 

Cseke Erzsébet tanító
néni elmondta, az iszlói
elemi iskola sikereként
tartják számon, hogy az
idén a III. osztályosoknak
szervezett versmondó ve-
télkedőn Fonoage Nikolett
Kriszta képviseletében el-
jutottak a Szilágy megyei
Varsolcra, az országos sza-
kaszra, a körzeti I. és a me-
gyei II. helyezés után. A
vetélkedőt megelőző napon
a tanítónők élménytúrára
vitték a Maros megyei ver-
senyzőket: a zsibói Wesselényi-
kastélyt, kastélykertet, majd a bota-
nikus kertet látogatták meg, vala-
mint az almásgalgói Sárkánykertet.
A hangulat kiváló volt, csapatjáté-
kok, közös étkezések, nagy beszél-
getések oldották a verseny
izgalmát. 

– Fonoage Nikolett Kriszta III.
osztályos tanulónk, bár díjat nem
hozott, becsülettel megállta a helyét
a Kányádi Sándorról elnevezett ver-
senyen – nyugtázta a tanítónő. 

Az iszlói kis tehetség lapunknak
elárulta, nagyon büszke a teljesít-
ményére, arra, hogy eljutott erre a
szintre.

– A legnagyobb élmény az orszá-
gos versenyre való készülődés és az
utazás a tancival, de az ott töltött
idő is nagyon kellemes volt. Külö-
nösen nagy élmény volt számomra,
amikor az iskolai évzárón, Jobbágy-
telkén, amikor megemlítették a tel-
jesítményem, nagy tapsot kaptam
mindenik osztálytól, valamint a pe-
dagógusoktól is. A vetélkedőnek
köszönhetően közelebb kerültem a
versekhez, a vers világához. Azt
üzenem a velem egykorú gyerekek-
nek, hogy merjék tanulni és bátran
szavalni a verseket – fogalmazott
Nikolett Kriszta. 

Miközben számos településen
panaszkodnak a gazdák, hogy
nem kaptak kártérítést a
medvék által okozott kár
után, Székelyhodos község-
ből tavaly tizenhárom gazda
nyújtott be kérést, és mind-
annyian megkapták a pénzt.
A jobbágytelki kertekben
gyakran garázdálkodik a
medve, a lakosok, főleg az
idősek lassan oda jutnak,
hogy félnek sötétedés után
kimerészkedni a házból. 

A mezőgazdaságban az egyik
legnagyobb gondot az okozza, hogy
sok a medve – mutatott rá ottjár-
tunkkor Barabási Ottó polgármes-
ter. – Falugyűléseken is mindig
biztatom az embereket, hogy jöjje-
nek és jelentsék a medvekárt, mert
ha hosszas is a folyamat, csak így
van esély arra, hogy megtérítsék
nekik a terményben okozott kárt. Az
emberek sokáig idegenkedtek, mert
meg voltak győződve, hogy hiába
nyújtanak be kártérítési igénylést,
nem járnak sikerrel. Most kezdenek
rájönni, hogy érdemes. A tavaly 13-

an jelentették a medvék okozta ká-
rokat a községből, megalakult a kár-
felmérő bizottság, és mindenkinek
kifizették a felbecsült értéket. A kár-
térítés megállapításakor nem azt ve-
szik figyelembe, hogy a gazda
mennyi termést gyűjtött volna be a
megkárosított területről, hanem
hogy mennyi volt a befektetés, ki-
számolják, hogy mennyibe került a
vetőmag, a szántás, a tárcsázás, és
azt fizetik ki, de így is jobb, mintha
semmit sem kapnának.

Olyan gazda is volt, akinek több
parcelláján összesen 11 hektárban
tett kárt a medve, ő is megkapta a
pénzt. Most, a kukoricaidényben
ismét kezd garázdálkodni a medve.
A vaddisznók is kezdenek elszapo-
rodni, ezek is okoztak kárt, de nem
olyan mértékben, mint a medve.
Mindenki próbálkozik villanypász-
torral, főleg akinek a parcellái az er-
dőszélen vannak, de a vad nemcsak
a határban tesz kárt, hanem beme-
részkedik a házak körüli kertekbe
is. Hodoson még nem járt, de Job-
bágytelkén van olyan kert, ahol
szinte minden este megfordul, elő-
fordult, hogy a ház terasza mellett
leszedte a fáról a meggyet. Szeren-
csére állatot nem pusztított el, eddig
mindenhol a terményt dézsmálta
meg. Volt, ahol az egy hektár húsz
ár kukoricaparcellának a kilencven
százalékát tönkretette. Jobbágytel-
kén félnek az emberek, egy idős
asszony kinézett az ablakon, és
látta, hogy a háza teraszán kapar
valamit a medve. Előfordul, hogy
nincs a házban mosdó, és nem mer-
nek kimenni este a mellékhelyi-
ségre, mert mellette van egy diófa,
és látták felmászni rá a medvét –
magyarázta a község vezetője. 

Megtérítették a medvekárt

Magyar állami támogatással
délutáni foglalkozásokat
indít a helybéli gyerekeknek
Jobbágytelkén és Hodoson a
katolikus egyház. A pályázat-
nak köszönhetően korszerű-
sítenek két, egyházi
tulajdonban lévő épületet,
ott zajlanak majd a tevé-
kenységek. 

Kémenes Hajnal székelyhodosi
tanítónő, a pályázat megírója ott-
jártunkkor elmondta, a magyar
állam által meghirdetett támoga-
tásra pályáztak a helyi katolikus
egyházon keresztül. A pályázatot a
szükség szülte, ugyanis egyre több
a lehetőség arra, hogy a szülők el-
menjenek dolgozni, ezért a csalá-
doknál gondot okoz a
gyerekfelügyelet. – Hogy meg tud-
juk állítani az iskolaelhagyást, szü-
letett az ötlet, hogy pályázni
kellene délutáni program indítá-
sára. A lényeg, hogy a gyerekek
délután 4 óráig pedagógusi fel-
ügyelet alatt lesznek, tanulnak
velük, különféle foglalkozásokban
lesz részük. Jelenleg a községben
nincs délutáni program, és az isko-
lák között egyre nagyobb a harc a
gyerekek megtartásáért, ezért él-
tünk ezzel a lehetőséggel. Szeren-
csére Hodoson és Jobbágytelkén is
vannak családok, amelyek haza-
költöznek, vannak fiatal szülők, és
azért, hogy az ő gyerekeiket meg
tudjuk tartani, nekünk is tenni kell

valamit – mutatott rá a pedagógus.
A projekt magában foglalja két,
egyházi tulajdonban lévő épület
korszerűsítését Székelyhodoson és
Jobbágytelkén. Az utóbbi települé-
sen a helyszín, a régi parókia épü-
lete rossz állapotban van, ezért
lebontják, és újat építenek a he-
lyébe. Az eredeti elképzelés az
volt, hogy a jobbágytelki iskola
régi, rossz állapotban lévő épületét
újítsák fel a támogatásból, de a
visszaszolgáltatási folyamat még
nem zárult le, a tulajdonjogot még
nem szerezte vissza az egyház, így
nem tudtak erre pályázni. 

A projekt úgy szól, hogy nem-
csak a délutáni oktatást kell bizto-
sítani, hanem különféle

tevékenységeket is kell majd szer-
vezni. 21 millió forintot nyertek a
hodosi beruházásra, 42 milliót
pedig a jobbágytelkire. Ennek egy
része az épületfelújítást célozza, a
többi pedig bútorzat és különféle
kellékek beszerzését, amelyek
szükségesek a foglalkozásokhoz. A
hodosi épület felújításával igen jól
haladnak, előreláthatólag el is ké-
szül iskolakezdésre. Kémenes Haj-
nal elmondta, Hodoson, ahhoz
képest, hogy pici falu, növekvőben
a gyereklétszám, az elemi osztály-
ban 13 tanítványa van, az óvodába
pedig 16 gyerek jár. Jobbágytelkén
sajnos nem túl fényes a helyzet,
óvodai szinten elég jelentős a lét-
számcsökkenés. 

Iszlói kislány az ország 
legjobb szavalói között Ottjártunkkor több folyamat-

ban lévő pályázatról számolt
be Barabási Ottó polgármes-
ter, amelyeknek köszönhe-
tően régóta várt
beruházásokat valósítanak
meg: többek között megújul
végre az iszlói iskola, vala-
mint a jobbágytelki művelő-
dési otthon, amely a
napokban a hagyományos
néptánctábornak ad otthont. 

A községvezető kifejtette, nem-
rég fejezte be a kivitelező az ehedi
út korszerűsítését, amire több mint
2 millió lej kormánypénzt költöt-
tek. 

– Szintén kormánypénzt nyer-
tünk az iszlói iskola felújítására,
héa nélkül 893 ezer lejt, alá van
írva a szerződés, és folyamatban
van a versenytárgyalás a kivitelező
kiválasztására. Remélhetőleg az
őszi iskolakezdés táján neki tudunk
fogni a munkának. Teljes felújítás-
ról van szó, beleértve a tetőzetet és
a villamos hálózat cseréjét is.
Külön bejárata lesz az óvodai rész-
nek, külön a kisiskolásoknak,
ugyanakkor játszóteret is kialakíta-
nak az udvaron. Iszlóban harminc
körül van az óvodába és elemi is-
kolába járó gyerekek száma, a
munkálatok idején velük az iszlói
sportpályánál lévő öltöző épületé-

ben foglalkoznak majd a pedagó-
gusok – tájékoztatott a polgármes-
ter. 

Mint mondta, nemrég írta alá
Gyulafehérváron a szerződést a 2,5
millió lejes támogatásról az iszlói
és jobbágytelki művelődési ottho-
nok teljes felújítására. Remélhető-
leg nem óvják meg a
versenytárgyalás eredményét, és az
ősszel el tudják kezdeni a munkát.
A jobbágytelki kultúrotthon tetőze-
tét teljesen le kell bontani, a falak
nagy részét szintén, mivel dőlnek
ki. Jobb lett volna az épülettel
szemben az önkormányzat által
megvásárolt területre egy új kultúr-
házat építeni, de sem uniós forrá-
sokat, sem kormánytámogatást
nem sikerült lehívni erre a célra. A
polgármester azt is szóvá tette,
hogy a művelődési otthon épületé-
ben működik egy üzlet, amit az ön-
kormányzattól bérel egy
vállalkozó, a munkálatok megkez-
désekor viszont a bolt ki kell köl-
tözzön. Mielőtt a pályázatot
leadták volna, meghívták a 
tanácsülésre az üzlet működtetőjét,
és a vállalkozó ígéretet tett, hogy
nem zárja be a helybéliek körében
igen népszerű üzletet, hanem más
helyszínen üzemelteti tovább. 

A felújítás során mindkét műve-
lődési otthonban illemhelyet alakí-

tanak ki, ugyanakkor nemrég egy
41 ezer euró értékű uniós pályázat-
nak köszönhetően hangosítási,
fénytechnikai berendezéseket, va-
lamint hatvan székely ruhát vásá-
roltak, a felszereléseket a
jobbágytelki kultúrotthonban he-
lyezik majd üzembe.  Remélik,
hogy a kivitelezőnek sikerül jövő
év júliusáig befejezni legalább a
jobbágytelki beruházást, hogy a
tánctábor ne maradjon el. 
Útkorszerűsítésre nemigen jut
pénz

A Leader-program keretében a
napokban nyújtottak be pályázatot
multifunkcionális munkagép vá-
sárlására. – Nagy gondot okozott
tavaly júniusban az árvíz, a község
utcáit, a mezőgazdasági utakat
tönkretette, a köveket elmosta.
Akkor a különböző intézmények
képviselőiből egy bizottságot ala-
kított a prefektus, megállapították
a kárt, 523 ezer lejre becsülték a
kártérítést, de már kétszer kaptunk
átiratot, amelyben az állt, hogy a
kormánynak nincsen pénze rá.
Nagy probléma, mert ezzel a pénz-
zel az utcákat le tudtuk volna kö-
vezni, a sáncokat ki tudtuk volna
takarítani, a mezei utakat rendbe
tenni. Ezért nagy szükségünk van
a munkagépre, hogy karban tudjuk
tartani az utakat, sáncokat. A leg-
nagyobb gondunk, hogy az elmúlt
28 év legszűkösebb költségvetését
kaptuk az idén, felét annak, amit
általában szoktunk. Utakat, hidakat
kellett volna javítani, terveket ké-
szíteni utcák leaszfaltozására, de
erre sajnos nincs pénzünk. Job-
bágytelkén – mivel az utaknak a
fele hegyoldalon van – esőzéskor a
kavicsréteget teljesen elmossa a
víz, aszfaltozni kellene, de még a
tervre sem jut pénz. A kövezés is
segítene valamelyest, de erre sem
futja – vázolta fel a hiányosságokat
a község vezetője. 

Egy iskola és két művelődési ház újul meg 
Fotó: Nagy Tibor



A Gracenote sportelemző
szekciója szerint Brazília kiej-
tése után Belgium váloga-
tottja az Oroszországban
zajló labdarúgó-világbajnok-
ság új favoritja.

A hétfőn közzétett elemzés sze-
rint a Vörös Ördögöknek 30 száza-
lék az esélyük, hogy vasárnap a
moszkvai Luzsnyiki Stadionban
magasba emeljék a világbajnoki cí-
mért járó trófeát. A cég éppen a bel-
gák elődöntős ellenfelét, az
Európa-bajnoki ezüstérmes franci-
ákat tekinti a legfőbb kihívónak, 29
százalékos győzelmi eséllyel. A
Gracenote a legjobb négy másik

párharcának résztvevői közül Ang-
liának 24, Horvátországnak 17 szá-
zalékot ad a végső diadalra.

A Gracenote világranglistáján a

belgák a 2., a franciák a 3., az ango-
lok az 5., míg a horvátok a 12. helyet
foglalják el. Mivel a két erősebbnek
ítélt csapat éppen egymással találko-

zik, így a döntőbe jutásra Angliának
van a legnagyobb esélye, ugyanis
amíg Belgium csak hajszálnyival
esélyesebb Franciaországnál, addig
az angol-horvát elődöntőben a szi-
getországiak továbbjutására 56 szá-
zalékos esélyt lát a cég.

A negyeddöntőket illetően a Gra-
cenote három mérkőzés kimenetelét
jól jósolta meg, míg a brazilok kie-
sését a vb-történelem harmadik leg-
nagyobb meglepetésének nevezte
ebben a szakaszban. Amit ennél is
váratlanabbnak ítélt, az a bolgárok
bravúrja 1994-ben a németek ellen,
illetve a chileiek 1962-es sikere a
szovjetek felett.

A Gracenote a meccsstatisztikák
és saját világranglistája alapján va-
lamennyi mérkőzésre megállapítja
a százalékos esélyeket, s azt egy-
milliószor leszimulálja egy prog-
ram segítségével, így állapítja meg
az esélyeket a végső diadalra.

A marosvásárhelyi sport legfeke-
tébb idénye után az újrakezdés
évada jöhet. A legtöbb sportág
főnixmadárként támadna fel az új
Városi Sportklubban, miután azok
a klubok, amelyek keretében mű-
ködtek, a finanszírozás hiányában
bebuktak. A rendszerint egyetlen
sportágban érdekelt magánklu-
bok helyére a továbbiakban
egyetlen, városi alárendeltségű
klub lépne, amely az elképzelések
szerint összefogná a Marosvásár-
helyen létező sportágak többsé-
gének tevékenységét. Aminek
kétségtelenül megvan a maga
előnye, de ugyanakkor igencsak
sérülékeny is ez a felépítés...
Talán ha megszilárdul a VSK
konstrukciója, jövőre már világo-
sabban látszani fog, hogy mi mire
lesz elég.

Mint említettük, a feljutások idénye
elé nézhetünk. Tegnapi lapszámunkban
érintettük a labdarúgás, a kosárlabda és
a röplabda helyzetét, ma a futsalt és a ví-
zilabdát vesszük számba.
A hat bajnoki cím az új szakosztályt is
kötelezi

Miután a hatszoros bajnok City’us
megszűnt, a teremlabdarúgás is a VSK-
ban próbál új életre kelni. A City’us ki-
esett az élvonalból, ám ez gyakorlatilag
úgysem számít, hiszen a VSK-nak min-
denképpen alulról kell kezdenie. Igaz, a
röplabdához hasonlóan, talán itt is lett
volna esély elfoglalni a feljutott, de az
élvonalban indulni nem akaró Bodzai
Luceafărul helyét, azonban az újjászer-
vezés miatt még nem érzik elég erősnek
magukat, hogy ezt a lehetőséget meg-
próbálják.  „A 2. ligában indulunk, jobb
ez így” – mondta Kacsó Endre, aki a
City’usnak is a mindenese volt, most
pedig a VSK teremlabdarúgó szakosz-
tályát vezeti. Ugyanakkor a célkitűzés a
feljutás már az első évben, és utána
pedig meglátják, hogy lesz-e még valaha
elég pénzügyi erő a marosvásárhelyi te-

remlabdarúgásban, hogy egy újabb baj-
nokcsapatot építsenek.

Egyelőre a 2. ligában induló csapat
keretének gerincét azok a játékosok
adják, akik a legnehezebb időszakban is
kitartottak a City’us mellett. Helyi játé-
kosok, akik sokat fejlődtek annak kö-
szönhetően, hogy a legjobbak ellen
játszhattak. Egyértelmű azonban, hogy
ennyi nem lenne elég, ezért Kacsó Endre
elmondta, hogy bel- és külföldi játéko-
sokkal is erősíteni fognak. Egyelőre
annyira, ami a 2. liga megnyerését lehe-
tővé teszi. Kacsótól azt is megtudtuk,
hogy augusztus közepén kezdik el a fel-
készülést, a bajnoki idény pedig várha-
tóan szeptember közepén keződik. A
bajnoki rendszer és az induló csapatok
száma egyelőre kérdéses, csak közvetle-
nül a rajt előtt kristályosodik ki. A VSK
a 2. ligára visszatér a Sportcsarnokba,
miután a City’us különböző iskolai ter-
mekbe szorult az előző idényben.
Kibújhatunk a víz alól

A legnagyobb homály a vízilabda-
szakosztályt fedi, és nem csak azért,
mert a víkendtelepi úszósátorban igen
magas a páratartalom. Felnőtt szinten az
utóbbi években csak a női csapat műkö-
dött a Torpi klub égisze alatt, amely
azonban az első években elért szép ered-
mények után rendszeresen sereghajtó-
ként végzett a nem túl népes bajnoki
mezőnyben.

Az igazi kihívás azonban a felnőtt
férfi-vízilabdacsapat indítása. Mivel
ebben a sportágban nincs másodosztály,
a VSK is mindjárt az elején a legjobbak
ellen kezdi. Nem kérdés, hogy olyan
sokk lesz ez, amelynek a hatását előre
nehéz lenne megjósolni. Biztos viszont,
hogy több játékos „importjára” lesz
szükség ahhoz, hogy legyen ki mellett
felnevelni a helyi fiatalokat. Itt tehát a
szó szoros értelmében vett feljutásról
nem beszélhetünk, hanem egy olyan fo-
lyamat kezdetéről, amelynek a végén
talán ismét ott lehet Marosvásárhely a
legjobbak között az országban, ebben a
sportágban is, amelyben úttörő szerepet
játszott a város a XX. század harmincas
éveiben.

CSM: A feljutások idénye jön? (2.)
Egy év kihagyás után szombaton ismét a
Harasztkeréki Farel szerezte meg a nagy-
trófeát a Székely Kupa Gernyeszegen
szervezett országos döntőjében.

Kolcsár Gyula és szervezőcsapata kitett magá-
ért, hogy az elmúlt hétvégén méltó házigazdája
lehessen Gernyeszeg a Székely Kupa ötödik ki-
írása döntő tornájának, amelyen Maros, Hargita
és Kovászna megye győztesei mérhették össze ké-
pességeiket. Az első mérkőzésen Harasztkerék a
Hargita megyét képviselő Gyergyószentmiklósi
VSK ellen lépett pályára, és szinte kizárólagosan
uralta a játékot. Az első említésre méltó megmoz-
dulásnál Szöllősi beadását Józsa a kapu mellé
küldte, de a 19. percben helyzetbe kerülő Orme-
nişan már nem hibázott, és kilőtte a hosszú sarkot,
néhány perc múlva pedig duplázott (2-0), s szünet
előtt ismét egyedül tört kapura, de ezúttal pontat-
lanul. A térfélcserét követően sem tudott érdem-
leges helyzetet kialakítani a gyergyói csapat, míg
a harasztkerekiek nyugodt játéka ismét eredmé-
nyes volt, Duka beadását Veres N. lőtte a léc alá
(3-0), majd Berecki Zs. próbálkozása a kapufát ta-
lálta el.

Valamivel élénkebben játszottak a Hargita me-
gyeiek a címvédő Gelencei Nemerével, de ezúttal
sem tudtak átütő sikert elérni: a Kovászna megyei
csapat már a 8. percben megszerezte a vezetést
Dorvos révén (1-0), a szentmiklósiak pedig a fél-
idő közepén ébredtek fel, mígnem Tepes egy tá-
voli lövéssel tette próbára a gelencei kapust, majd
a szünetjelző sípszó előtt a keresztlécet is eltalálta.
A második játékrész elején ismét Gelence dolgo-
zott ki helyzeteket, de a gyergyói kapus derekasan
helytállt, ám a félidő közepén már tehetetlen volt
Rancz magas labdájával szemben (2-0). A gyer-
gyóiaknak sikerült egy gyors góllal faragniuk a
hátrányból (2-1), de többre már nem futotta, így
ismét vesztesként hagyték el a játékteret.

A harmadik mérkőzésen Harasztkerék és Ge-
lence „régi ismerősként” lépett pályára, hiszen két
éve is ők küzdhettek meg Szovátán a kupáért a
harmadik mérkőzésen. Ha akkor egy viszonylag
szoros játékot mutattak a háromszékiek, és tavaly
el is hódították Ákosfalván a kupát, ezúttal ke-
vésbé erős ellenfélnek bizonyultak a nyárádmen-
tiekkel szemben. A mérkőzést a harasztkerekiek
kezdték jól, sok támadást építettek fel, de csak ne-
gyedóra múltán tudtak betalálni, amikor Szőke
keresztlabdáját Ormenişan fejelte a hálóba (1-0).

Gelence csak a félidő végére tudott az ellenfél ka-
puja közelébe jutni, Rémán akkor is csak az ol-
dalhálót találta el. A második félidő elején
Harasztkerék ismét gólt szerzett, Nistor egy kipat-
tanó labdát a hálóba kotort (2-0), amitől a Ko-
vászna megyeiek tejesen összezavarodtak, és
potyogni kezdtek az újabb gólok: Ormenişan a ka-
puson átemelt labdával, Veres Z. egy buktatásért
ítélt büntetőből növelte az előnyt (4-0), aztán az
utolsó öt percben Sărmăşan volt kíméletlen: két-
szer is az álmodozó kapus hálójába lőtt (6-0),
majd az utolsó percben egyedül megforgatta a vé-
dőket és a kapust is, mielőtt begurított volna 
(7-0).

A díjosztás előtt a Székely Kupát kezdemé-
nyező és szervező Maros Megyei Labdarúgó-
egyesület elnöke, Mircea Bucur gratulált a
csapatoknak, hiszen nem könnyű akár több száz
kilométert is utazni, hogy egy különleges tornán
részt vehessenek, majd köszönetet mondott a
sportszerűségért, a civilizált játékért és az igazi
sportolókhoz illő viselkedésért. A Román Labda-
rúgó-szövetség (FRF) elnöke sürgősen az UEFA-
hoz kellett utazzon, így a sportági föderációt
Mihai Stoichiţă, a műszaki bizottság tagja képvi-
selte, aki meghatódva tapasztalta, hogy ebben a
régióban „egy civilizációs oázis” létezik, majd
magyarul is megszólalva gratulált az itt látott fo-
ciért, és örömét fejezte ki, hogy jelen lehetett.
Kolcsár Gyula gernyeszegi polgármester köszö-
netet mondott, amiért a labdarúgó-szövetség már
az alsóbb szintű focira is figyelmet fordít, majd
mindenkit arról biztosított, hogy az általa vezetett
önkormányzat ezután is a sport támogatója lesz,
a mozgás fontosságát hangsúlyozva pedig az ép
test, ép lélek után az ép jövőre irányította a figyel-
met.

A bajnoki mezek felöltése, az érmek és a serleg
átvétele, valamint az örömtánc után a harasztke-
rekiek edzője, Nagy Simon László elmondta: na-
gyon boldogok, a fiúk mindent megtettek a
győzelemért, amelyet a csapat tulajdonosának,
Farkas Eleknek ajánlanak, aki egészségi okok
miatt nem lehetett most a csapat mellett. Ez a tró-
fea sokat jelent számukra, tavaly is meg szerették
volna szerezni, de akkor a megyei elődöntőben
büntetőkkel kiestek, most azonban ismét ők örül-
hetnek a sikernek. Tanászi János csapatvezető is
gratulált a legénységnek az elért eredményekhez.
„Nagyon büszke vagyok rájuk, örülök, hogy si-
került megnyerni ezt is. Amint néhány napja
mondtam, nem is gondoltunk arra, hogy ezt a tor-
nát ne nyernénk meg” – nyomatékosított.

Ismét Harasztkeréké a Székely Kupa

A sportelemzők szerint Belgium az új favorit 
a futballvilágbajnoki győzelemre

A vb-elődöntő párosításai
* július 10., kedd, 21.00 óra: Franciaország – Belgium
* július 11., szerda, 21.00 óra: Horvátország – Anglia
Mindkét mérkőzést élőben közvetíti a TVR 1, a TVR HD és az M4

Sport.

Gligor Róbert László

Bálint Zsombor

Az igazi kihívásnak a felnőtt férfi-vízilabdacsapat indítása ígérkezik.                               Illusztráció: MTI

A győztes csapat a díjazást követően.                                                                                                              Fotó: Gligor Róbert László
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A brazil csapat Belgium elleni vereségét és az ezzel bekövetkezett negyeddöntős kiesését a
vb-történelem harmadik legnagyobb meglepetésének nevezte a Gracenote elemző társaság



A kiskőrösi Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti
Alapítvány, a Nemzeti Együttműködési Alap támoga-
tásával elkészített egy Petőfi életét, munkásságát, csa-
ládját, forradalmi tevékenységét átfogó, tízrészes,
kiállításra alkalmas anyagot. A fotókkal és leírásokkal
gazdagon ábrázolt tablókból a kiskőrösi Szülőház és
Emlékmúzeum a fehéregyházi Petőfi Sándor Művelő-
dési Egyesületnek is adományozott. Ez adta az ötletet
az egyesület vezetőségének, hogy üveglappal ellátva
keretezze be a tablókat, készítsen egy tárolásra és szál-
lításra alkalmas dobozt, és az anyagot juttassa el –
igénylés szerint – elsősorban szórvány településekre
(de nem csupán). Az elképzelés viszonylag rövid időn
belül megvalósult, a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség és a Communitas Alapítvány anyagi támo-
gatásának köszönhetően. Várjuk minden olyan szerve-

zet, egyház, iskola, egyéb intézmény jelentkezését,
amelynek az érdeklődését felkeltette a „vándorkiállí-
tás”, s amit az egyesület meghatározott időre – bér-
mentesen – az igénylők rendelkezésére bocsát. Az
52,5/38 cm-es tablók szegre akaszthatók, és mindössze
néhány négyzetméter helyet foglalnak. Szállításuk sze-
mélygépkocsival is megvalósítható, a doboz méretei:
60/53/42 cm. Igényléseiket a 0740-025-380-as telefon-
számon várjuk.

Szabó József egyesületi elnök

Sípszó zavarta meg a vakációs
csendet a magyarsárosi Bandi
Dezső Általános Iskola műgyeppá-
lyáján vasárnap délelőtt. Kezdetét
vette az immár hetedik alkalommal
megrendezett gulyásfőzés és fut-
ballbajnokság, jelentette be a han-
gosbemondón ifj. Balázs Sándor
mérnök. Idén 20 csapat nevezett be,
melyeknek mérkőzései kitöltötték a
napot. Sok tehetséges fiatal csapat
mutatkozott be és örvendeztette
meg a nézőközönséget. A csapatjá-
tékok irányítását Preda Florentin,
Codrean Adrian, Marcu Gelu és
Scridon Ioan bírók vállalták.

A zenekedvelőkről és szórakozni
vágyókról Székely Szabolcs és
Kendi Róbert gondoskodott sok
szép dallal a nap folyamán.

Egy szinttel lennebb, a bárso-
nyos fűvel borított téren üdvözölte
visszatérő vendégeinket, az Alsó-
Kis-Küküllő menti településekről
érkező főzőcsapatokat Balázs Jó-
zsef RMDSZ-elnök és Balázs Attila
alpolgármester.

Jókedvvel és a tavalyi eredmény
megismétlődésének reményével fog-
lalták el a téren helyüket a vámosud-
varhelyi csapat tagjai. Nagy
mennyiségben főztek ízletes gulyást
disznóhúsból és finom füstölt kol-
bászból. Amíg az asszonyok a nyers-
anyag előkészítésével foglalkoztak,
addig Szigeti György kínálgató és
tűzmester sűrűn osztogatta a paran-
csokat, hogy idejében elkészüljön a
gulyás Bartos Csaba focimenedzser
hősiesen küzdő csapatának. Bartos
Marianna főszakács társaival vígan
kavarta az ételt a Kis kút, kerekes kút
című nóta dallamára.

A dicsőszentmártoni Borosok
csapata újdonsággal lepte meg a
kóstolókat. Hidi Levente főszakács
irányításával csipetkés gombás zú-
zapörkölt készült. Ámulva néztük a
kis Karolinával, mint csurgatja Hidi
Ilonka a csipetke anyagát a fövő
vízbe, ami formás gömböcskévé ke-
rekedik. S míg a bográcsban az ízek
összeértek, addig a lányok fiatalos
lendülettel aprították a savanyúság-

nak valót. A sátor árnyékában bor-
szakértő csoporttársak azon töp-
rengtek, hogy a bor mellett milyen
népdallal lepjék meg zsűriző társa-
ikat.

A csupa fiatalokból álló Fitzma-
ier csapat képviselte Désfalvát a fő-
zőversenyen és focibajnokságon.
Füstölt kolbászból, borjú- és disz-
nóhúsból készült gulyással biztatták
és erősítették focizó társaikat. A fő-
zőcsapat vezetője Kis Attila, a tűz-
mester pedig Tuca Alin volt.

Idén a héderfájiak úgy döntöttek,
hogy a hölgyek kezéből kiveszik a
fakanalat, így mentik a férfiak be-
csületét. Sikerült a tervük, mert Szi-
lágyi István főszakács irányításával
olyan ízletes bográcsgulyást készí-
tettek disznóhússal és házi kolbász-
szal, hogy ettől a hölgyek dalolni
kezdtek.

Legkorábban a háziak húzták fel
terebélyes sátrukat, mert falura
szóló ünnepet terveztek. 

Három nagy bográcsban főtt gu-
lyással készültek megvendégelni a

falu apraját-nagyját. Hatalmas üst-
ben rotyogott a birkapörkölt, a birka
Iszlay László nyájából „menekült”
Szabó Levente főszakács sajátos fű-
szerezésű pácába. A birkahúst ked-
velők örömmel ünnepelték meg a
nagy eseményt, teljesen kiürítették
a bográcsot. A másik két üstöt a fő-
zőverseny legfiatalabb főszakácsa,
Balázs Zoltán irányította nagy ru-
tinnal. Nagyon ízletes babgulyással
és hagyományos krumpligulyással
töltötték meg a bográcsokat, min-
denki örömére, aki hozzáfért és fo-
gyaszthatott az ízletes ételből.
Köszönet illeti szorgos kezű nőtár-
sainkat, akik korán keltek, hogy
minden időben elkészüljön és na-
gyon jól sikerüljön.

Már rotyogott az étel, mikor
meghívottaink is megérkeztek: Di-
csőszentmártonból Szabó Albert
megyei tanácsos, Körösi Viktor
Dávid konzul családjával Csíksze-
redából, Császár Károly szenátor
Marosvásárhelyről, Aldea Ioan pol-
gármester és felesége Szászbogács-
ról, Manea Florin doktor
Dicsőszentmártonból. Jelenlétük
ünneppé varázsolta az együttlétet.
Mindannyiuknak köszönjük a meg-
hitt beszélgetéseket, tanácsaikat, út-
baigazításukat.

Mint máskor is, idén is ered-
ményhirdetéssel zárult mindkét ren-
dezvény. Először a főzés
eredményeit értékelte egy öttagú
csoport: a III. díjat a dicsőszentmár-
toni Borosok vehették át, a II. díj-

nak a héderfáji csoport örvendett, az
I. díj boldog tulajdonosa pedig most
is a vámosudvarhelyi főzőcsoport
lett. Különdíjban és nagy elismerés-
ben részesült a legfiatalabb szakács,
Balázs Zoltán Magyarsárosról.
Mindannyiuknak köszönjük, hogy
megszépítették közös együttlétün-
ket. Ettől volt ízletesebb az étel,
ettől volt kellemes az együttlét és
hangulatos a találkozás.

Hat óra után fejeződött be a baj-
nokság, melynek eredménye a kö-
vetkező volt: III. helyezett Dombó,
II. helyezett a Tollaskígyó csapat és
I. helyezett a Piciu csapat, mind-
kettő Dicsőszentmártonból. A leg-
jobb kapus Pop Eugen, a gólkirály
Teth Alex lett. Az esemény megörö-
kítéséről Lukácsi Tóth Alpár és csa-
pata gondoskodott.

Örvendünk, hogy rendezvénye-
ink egyre népszerűbbek, mert a
közös együttlétről, a találkozás fe-
ledhetetlen pillanatairól, az egymás
iránti gondoskodásról, a tiszteletről
és szeretetről szólnak. A nap végén
a Jenei L. Csaba és Jenei Ildikó lel-
készcsalád is csatlakozott hozzánk.

Idén az összes eddiginél erősebb,
hathatósabb támogatást élveztünk
szponzoraink részéről. Köszönet
mindenkinek, aki anyagi vagy
egyéb támogatást nyújtott, vagy
éppen úgy döntött, hogy ezt a napot
velünk tölti. Jövőre is várjuk a csa-
patokat, reméljük, még többen ér-
keznek majd.

Tóth Katalin

Szerkeszti: Mezey Sarolta

8 NÉPÚJSÁG _____________________________________________ NYILVÁNOSSÁG – KÖZÉLET_________________________________________ 2018. július 10., kedd

Falura szóló esemény Magyarsároson

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

minden esetben tüntessék fel telefonszámukat  
és lakcímüket.  

Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

Májusban enyhén csökkent 
az átlagbér

Enyhén, 0,4 százalékkal
4494 lejre csökkent 2018
májusában a bruttó átlag-
bér, ez nettó összegben
2704 lejt jelent, 9 lejjel, 
vagyis 0,3 százalékkal keve-
sebbet, mint amennyit ápri-
lisban jegyeztek –  derül ki
az Országos Statisztikai In-
tézet (INS) által hétfőn nyil-
vánosságra hozott
adatsorokból.

A legtöbbet, vagyis nettó 6437
lejt az IT-szektorban, a legkeve-
sebbet, 1554 lejt pedig a vendég-
látásban dolgozók vihették haza.

Tavaly májushoz mérten az át-
lagbér 14,4 százalékkal nőtt.

A statisztikai intézet tájékozta-
tása szerint a reálbérindex, vagyis
az inflációs rátával kiigazított ösz-
szeg az előző év azonos időszaká-
hoz mérten 108,5 százalékon állt,
az előző hónaphoz képest pedig
99,2 százalékos volt. 1990 októbe-
réhez viszonyítva eközben 193,8

százalékos volt, 1,5 százalékpont-
tal alacsonyabb, mint 2018 áprili-
sában.

A nettó bérek legjelentősebb
csökkenését az alábbi ágazatokban
mérték: 16,7 százalékkal keveseb-
bet kerestek a biztosítások, vi-
szontbiztosítások és nyugdíjalapok
terén dolgozók, míg 15,3 százalék-
kal kevesebbet kaptak a nyers
földgáz- és kőolaj-kitermelés terén
tevékenykedők;  7 és 12 százalék
közötti mértékben csökkent a fize-
tése a kitermelés melléktevékeny-
ségeiben alkalmazottaknak, a
pénzügyi közvetítés kisegítő ága-
zataiban, a gőz-, gáz-, villany-
áram-ellátás és légkondicionálás,
valamint a kőszénfejtésben dolgo-
zóknak; 3 és 6 százalék közötti
összeggel vittek kevesebbet haza a
vegyiparban, a raktározásban, a
kőolaj és kőszén feldolgozásában,
a papírgyártásban, a távközlésben
vagy az építőiparban dolgozók.
(Mediafax) 

Petőfi Sándor – Mozaikok a költőről



Kirepült az első feketególya-
fióka abból a gemenci fé-
szekből, amelynek
történéseit webkamerán ke-
resztül mutatja be a Gemenc
Zrt. – közölte az erdőgazda-
ság hétfőn az MTI-vel.

A első fióka két testvére is ha-
marosan követi a fészekhagyót –
jelezte honlapján a zrt.

Közleményükben azt írták: a fi-
atal madarak az első kirepülés után
már csak néhány napig térnek visz-
sza a fészekre, általában csatlakoz-
nak egy csoporthoz, és az éjszakák
eltöltésére egy másik fát választa-
nak. A Gemenc Zrt. finanszírozá-
sával a Duna-Dráva Nemzeti Park,
valamint a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület
együttműködésével az erdőgazda-
ság 2016 óta webkamerán keresz-
tül közvetíti a fészekrakó gólyapár,
Tóbiás és Sára, illetve fiókáik
életét. A www.gemenczrt.hu olda-
lon látható élő közvetítésnek kö-
szönhetően a következő napokban
minden érdeklődő figyelemmel kí-
sérheti a fiókák első szárnypróbál-
gatásait.

A hímállat, Tóbiás idén is első-
ként érkezett meg az országba a fe-
kete gólyák közül, március 2-án
délután 5 órakor szállt le gemenci
fészkére. Sára március közepén jött
meg. A tojó március 29-én rakta le
az első tojást, amelyet még három
követett, így összesen négy tojás
költését kezdhették meg a szülők.
Az egyik fióka a kikelés utáni na-
pokban erősebb társai miatt nem
jutott elég táplálékhoz, és elpusz-
tult.

2012 és 2017 között tizennégy
fiatal madár hagyta el a fészket jú-
lius végén, augusztus elején. Ez a
szám növekedik idén tizenhétre.

Az erdőgazdaság közleménye
felidézte, hogy 2017-ben az egyik
fiókának megsérült a lába, ezért
még augusztus közepén is a fé-
szekben éjszakázott. Ő különös túl-
élési stratégiát alkalmazott. Mivel
a földön nehezen mozgott, a közeli
Sió-holtág horgászait megköze-
lítve várta a neki juttatott kishala-
kat. Valószínűleg több táplálékhoz
jutott ezzel a módszerrel, mint a
hagyományosan halászó társai, de
ez a fajától idegen szelídség ké-
sőbb, a vándorlás során veszélybe
is sodorhatta. Ezt a feltételezést
azonban a kutatók nem tudják
megerősíteni, mivel a keselyűsi fé-
szekben nevelkedő fiókák sohasem
kapnak gyűrűt, nehogy a beavatko-
zás miatt a következő évben a szü-
lők új helyre költözzenek.

A fekete gólyák fészküket a há-
borítatlan, természetes vagy termé-
szetszerű erdőrészekbe, a
legidősebb, illetve legnagyobb
fákra építik, amelyeken közel víz-
szintes, a fészek elhelyezésére al-
kalmas ágvilla található.
Leggyakrabban 80-100 évesnél
idősebb kocsányos tölgyeket vá-
lasztanak. Ha megzavarják őket, az
egyik fészkelőhelyről a másikra
költöznek, ezzel „minősítik” az
élőhelyet: természetvédelmi szem-
pontból értékes területeket válasz-
tanak a költésre.

A Gemencen az elmúlt évtize-
dekben nem változott a fészkelő
párok száma, a gemenci ártér a vi-
lágon egyedülálló sűrűségű fekete-
gólya-populációnak ad otthont. Az
erdőgazdaság azzal védi a ma-
darakat, hogy átszervezi az erdé-
szeti tevékenységet a fészkek köré
vont védőzónában, és a túraútvo-
nalak áthelyezésével biztosítja a
madarak nyugalmát. (MTI)

Elhalasztják az Európai Unió
és Japán közötti e heti csúcs-
találkozót a kelet-ázsiai or-
szágban több mint száz
emberéletet követelő heves
esőzések miatt – jelentették
be hétfőn Brüsszelben.

Az Európai Bizottság illetékes
szóvivője arról számolt be, hogy a
szerdára tervezett brüsszeli csúcsér-
tekezlet helyett július 17-én Tokió-
ban ülnek össze az uniós
intézmények vezetői Abe Sindzó
japán kormányfővel.

A találkozón várhatóan aláírják
az Európai Unió és Japán közötti
szabadkereskedelmi megállapodást.

A japán miniszterelnök hétfőn le-
mondta európai és közel-keleti
útját, hogy felkeresse országában a
katasztrófa sújtotta helyszíneket. A
legfrissebb hírek szerint 112 halálos
áldozata és 80 eltűntje van a heves
esőzéseknek Japánban, miközben
tízezrek kényszerültek elhagyni ott-
honukat az áradások és földcsu-

szamlások miatt. Japánban és az EU
28 tagállamában csaknem 640 mil-
lió ember él, a felek együttesen a vi-
lággazdaság közel 30 százalékát
teszik ki, részesedésük a világkeres-
kedelem teljes forgalmából megkö-
zelíti a 40 százalékot. Japán az
Európai Unió hatodik legnagyobb
exportpiaca, a japán kivitelnek
pedig a harmadik legfontosabb cél-
pontja az EU. A szerződés, melyről
2013 tavaszán kezdődtek az egyez-
tetések, szélesebbre nyitja a japán
piacot az uniós mezőgazdasági ex-
port előtt, ahogy számos más ága-
zatban is bővíti a kiviteli
lehetőségeket.

Ezen megállapodást két részre
bontották annak elkerülése érdeké-
ben, hogy megismétlődjön az EU–
Kanada szabadkereskedelmi
szerződés 2016-os ratifikálásakor
fellépő helyzet, amikor a folyamat
majdnem meghiúsult a belgiumi
Vallónia tartomány ellenállása
miatt. Az Európai Bíróság egy íté-

lete szerint az uniós kereskedelmi
szerződések rendelkezéseinek túl-
nyomó többsége az EU kizárólagos
hatáskörébe tartozik, ezekhez elég

a tagállamok kormányait tömörítő
tanács és az Európai Parlament jó-
váhagyása. 

A nemzeti és regionális parla-

mentek ratifikálása csak azokhoz
a pontokhoz szükséges, amelyek a
külföldi beruházásokra, illetve a
befektetők és az államok közti vi-
tarendezésre vonatkoznak, ezeket
pedig az új modell értelmében
egyszerűen kivágják a megállapo-
dásokból, és külön fogadják el.
(MTI)

Forrás: Globoport

Forrás: iSzolnok.hu

Fotó: MTI Mónus Márton

Hadgyakorlat kezdődött a Fekete-tengeren
Nagyszabású ukrán-amerikai
haditengerészeti gyakorlat
kezdődött hétfőn a dél-ukraj-
nai Odessza és Mikolajiv me-
gyében, továbbá a Fekete-
tenger északnyugati részén.

A Sea Breeze-2018 (Tengeri
Szellő) elnevezésű gyakorlatra el-
sőként érkezett meg július 7-én az
Egyesült Államok haditengerésze-
tének egyik zászlóshajója, az USS
Mount Whitney, múlt vasárnap be-
futott Odessza kikötőjébe az USS
Porter (DDG 78) romboló hadihajó
is. A gyakorlatra érkeznek még ha-
dihajók Törökországból és Romá-
niából, különleges alakulatok,
valamint különböző katonai vízi

járművek Nagy-Britanniából és
Kanadából, továbbá haditengeré-
szek Georgiából és Moldovából.
Ukrajnát és az Egyesült Államokat
is beleértve összesen 16 állam ka-
tonái vesznek részt a gyakorlaton.
Bulgária, Görögország, Észtor-
szág, Litvánia, Dánia, Norvégia,
Lengyelország és Svédország is
képviselteti magát.

A gyakorlaton, amely július 9-
től 21-ig tart, a résztvevők a sok-
nemzetiségű parancsnokág által
kidolgozott feladatokat, tengeri
műveleteket hajtanak végre
NATO-szabványoknak megfele-
lően. A fő feladat a tengeri, vala-
mint az azokat támogató

szárazföldi és légierők tevékenysé-
gének összehangolása. A többnem-
zetiségű parancsnokság a nyílt
tengeren tartózkodó USS Mount
Whitney zászlóshajóról irányítja
majd a műveleteket – írta az
UNIAN.

Az UNIAN emlékeztetett arra,
hogy a Sea Breeze nemzetközi
hadgyakorlatokat 1997 óta rende-
zik meg évente a Fekete-tengeren.

A tavalyi gyakorlaton több mint
30 különféle hadihajó, 25 repülő-
gép, illetve helikopter vett részt 16
országból – beleértve Ukrajnát is –
összesen több mint háromezer
fővel – tette hozzá az Ukrinform
állami hírügynökség. (MTI)

WWF Nagy Ugrás – 
természetvédelmi akció

Európa-szerte 18 ország több
mint 160 eseménnyel vett
részt vasárnap a Természet-
védelmi Világalap (WWF)
Nagy Ugrás elnevezésű kam-
pányában, amelynek magyar-
országi központi helyszínén,
Gödön csaknem négyszázan
ugrottak a Dunába, hogy fel-
hívják a figyelmet az éltető
vizek fontosságára.

Magyarországon kilenc helyszí-
nen tartottak vízbe ugrást, Budapes-
ten kavicsfestéssel és -dobással
ünnepelték a folyókat és más termé-
szetes vizeket.

A Nagy Ugrás kampány kereté-
ben a WWF Magyarország idén ki-
hívást indított, amelyre 13 közösség
nevezett 12 helyszínről. A központi
eseményt a nyertes Gödön tartották,
ahol a Boldogságcseppek Alapít-
vány és a Gödi Anyák Angyalai csa-
pata egész délutános színes
programot szervezett. Délután
három órakor csaknem négyszázan
ugrottak a Dunába, a csobbanást
Suba Róbert ezüstérmes paralimpi-
kon indította kajakjáról.

„Az ugrásban részt vevők ezúttal
egy hosszú kék szalaggal a kezük-
ben csobbantak, amely a Dunát jel-
képezi. Az emberek által alkotott
sorfal a felsőgödi strand szinte tel-
jes hosszában tartott. Az ugrást kö-
vetően a sok szívvel megfestett
kavicsot is vízbe dobtuk, amely a
Duna iránti szeretetünket jelké-

pezte. Az országban a változékony
idő ellenére kilenc helyszínen ug-
rottak” – mondta Antal Alexa, a
WWF Magyarország kommuniká-
ciós vezetője, aki hozzátette, hogy
a kezdeményezések azt jelzik, az
emberek kiállnak a vizekért, és
ugyanezt várják el a döntéshozóktól
is.

Kecskeméten és Körösnagyhar-
sányban az eső elmosta az ugrást.
Madocsán, Herenden, Szigetmo-
nostoron, Patakon, Sajóörösön, Vá-
cott, Szigetújfalun és Zebegényben
azonban több százan ugrottak. Bu-
dapesten a Szimpla kert Őstermelői
piacán a PlantTogether mozgalom
szervezett kavicsfestést, majd a ka-
vicsokat a Kopaszi-gátnál vízbe
dobták.

Minden július második vasárnap-
ján Európa-szerte több száz helyszí-
nen százezrek ugranak egyszerre a
folyókba és más természetes vi-
zekbe, hogy így hívják fel a figyel-
met éltető vizeinkre. Az első
hivatalosan meghirdetett Nagy Ug-
ráson 2005-ben több mint 250 000
embert sikerült mozgósítani, akik
22 ország 31 folyójába ugrottak
egyazon időpontban. Az azóta eltelt
években 34 ország vett már részt a
kampányban. Magyarországon
2008-ban ugrottak először, a WWF
Magyarország azóta is számos ese-
ményt szervezett az ország külön-
böző pontjain. (MTI)
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a több mint száz emberéletet követelő heves esőzések miatt

Kirepült az első feketególya-fióka 
a webkamerás gemenci fészekből



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

HOSSZÚ TÁVRA kiadó 3 szobás
tömbházlakás az 1918. December 1.
úton, bebútorozva, teljesen felszerelve, a
150-es tömbházban, II. emeleten. Tel.
0731-526-690. (9308)

ELADÓ különleges ház pirosban, a
Vácmányon (Koronka), alkudható
áron. Tel. 0749-044-500. (9081-I)

ELADÓ ház telekkel Mikházán. Tel.
0745-976-110. (1784-I)

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

ELADÓ kemény tűzifa. Tel. 0748-
977-768. (9342-I)

ELADÓ Dacia Nova  46.000 km-ben és
CZ 175-ös motorbicikli. Tel. 0365/446-
505. (1716)

TŰZIFA eladó ingyenes házhoz szál-
lítással. Tel. 0758-548-501. (1760-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (9292-I)

ELADÓ kripta a marosszentgyörgyi
új temetőben. Tel. 00-36-30-261-
9911. (mp-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9049)

VÁLLALUNK: építkezési munkát, te-
tőjavítást, festést, cserépforgatást
stb. Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel. 0721-156-971. (9042)

VÁLLALUNK: cserépforgatást, tető-
javítást (Lindab lemez) és bármilyen
javítást. Tel. 0732-235-773. (9305)

KÚTÁSÁST, pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(1749)

GYŰJTSÖN fekete ribizlit télire! Tel.
0744-870-490, Jedd. (1747-I)

MAGYARORSZÁGI munkálatokra
azonnali kezdéssel ácsot és kőmű-
vest keresek. Szállás, kiutaztatás,
napi étkezés biztosítva. További infor-
máció a 00-36-70-607-0028-as tele-
fonszámon, vagy a
jacse.office@gmail. com címen.
(Hsz.)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG 10%-os ked-
vezménnyel vállal háztetőkészítést,
tetőfedést Lindab cserépből, víz-
szigetelést, cserépforgatást, külső és
belső munkálatokat, javítást, kerítés- és
kapukészítést, bontást is. Tel. 0747-634-
747. (8818)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia.
Tel. 0748-020-050. (9385-I)

VÁLLALOK: bádogosmunkát (csator-
názást), tetőjavítást, „lindabozást” és
cserépforgatást. Tel. 0751-847-346.
(8988)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán, és
eladok hűtőket, fagyasztókat
garanciával. Tel. 0722-846-011. (1720)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)

MEDJUGORJEI zarándoklat (Mladi-
fest) július 31. és augusztus 7. között.
220 euró, amely mindent tartalmaz.
Érdeklődni a 0742-698-166-os tele-
fonszámon.
Lelki vezető: Hajlák Attila-István. 
(sz-I) 

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (1778-I)

ALKALMAZOK munkást állatfarmra.
Tel. 0744-623-231. (1786)

TETŐDOKTOR. Kúpkikenés, régi,
hajlott tetők javítása, cseréje, bádo-
gozás, csatorna, beázás-elhárítás,
előtetők, garázsok építése, kémény-
bontás, -építés, megerősítés, fedlap-
csere, tetőtér-beépítés, szigetelés,
Lindab-tető. Precíz, hatékony, rugal-
mas, garanciális!  Tel. 0758-271-955.
(sz-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel, el nem múló
szeretettel emlékezünk édes-
anyámra, BAKÓ ILONÁRA
július 10-én. Fia, Jancsi és
családja. (1733)

Fájó szívvel emlékezünk július
10-én PÁNTI LÁSZLÓNÉRA
szül. Hideg Margit halálának
hetedik évfordulóján. Szép
emlékét szeretettel őrizzük.
Szerettei. (1758-I)

Múlhatnak a napok, telhetnek
az évek, akik szívből sze-
rettek, nem felednek téged. Az
élet megy tovább nélküled, de
olyan soha nem lesz, mint
veled. Téged elfelejteni soha
nem lehet, sajnos meg kell
tanulni élni nélküled. 
Fájó szívvel emlékezünk a
nyárádszentbenedeki
VONIGA JULIANNÁRA ha-
lálának 25. évfordulóján, július
10-én. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(1763)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, após, testvér, sógor és
nagybácsi, 

HAJNAL SÁNDOR 
a Számológépgyár 

volt dolgozója 
életének 76. évében csendesen
megpihent. Temetése kedden, jú-
lius 10-én 15 órától lesz a maros-
vásárhelyi református teme-
tőben. 
Búcsúzik tőle a gyászoló nagy-
család. (-I)

A Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem  1959-
ben végzett hallgatói szomorúan
búcsúznak 

özv. dr. PAPP JÓZSEFNÉ 
szül. Trombitás Melinda 

gyógyszerésznőtől. 
Ezúton kívánunk őszinte részvé-
tet hozzátartozóinak.
Temetése 2018. július 11-én,
szerdán 14 órakor lesz a reformá-
tus temetőben. Nyugodj béké-
ben, Melinda! 

Évfolyamtársaid. (1782-I)

Fájdalomtól összetört lélekkel tu-
datjuk, hogy a drága édesanya,
anyós, nagymama, dédmama,
testvér, 

özv. BARTHA ANNA 
szül. Szép 

rövid, de súlyos betegség után
86 éves korában visszaadta lel-
két Teremtőjének. Temetése  jú-
lius 11-én, szerdán 14 órakor lesz
a mezőbándi református temető-
ben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család. (1787-I)

„Tarts meg engemet,
mint szemed fényét;
szárnyaid árnyékába
rejts el engemet.” 
(Zsoltárok könyve 17.8)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága, egyetlen fiunk, 

PÁLFY HUNOR CSABA 
a Top Electro alkalmazottja 

32. évében folyó hó 7-én tragikus
hirtelenséggel elhunyt. Földi ma-
radványait július 11-én 15 órakor
helyezzük örök nyugalomra a ma-
rosvásárhelyi református temető-
ben. Szívünkben mindig élni fogsz. 

Búcsúzik tőle édesanyja 
és édesapja. (1789-I)

Nyugodj békében, drága 
HUNORKÁM. 

Juci mama. (1789-I)

Nyugodj békében, drága 
HUNIKÁNK. 

Horsti tata és Erzsi mama.
(1789-I)

Fájó szívvel búcsúzunk tőled, 
HUNIKÁNK. 

Keresztszüleid: János és Meli.
(1789-I)

Fájó szívvel búcsúzunk tőled, 
HUNOR, 

mindig a szívünkben fogsz élni,
drága unokatestvérünk.  

Gyopi és Ádám. (1789-I)

„Elbúcsúzom, de ott leszek,
ahol a szél zúg, a nap nevet,
Elbúcsúzom, de itt marad
belőlem néhány pillanat...”
Fájó szívvel búcsúzunk tőled, 

HUNOR. 
Emléked szívünkben örökké élni
fog. Vigasztalódást kívánunk a
gyászoló családnak. 

Attila és Gyöngyi, 
Zoli és Noémi. (1789-I)

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett
barátunktól, 

PÁLFY HUNOR CSABÁTÓL 
(Mackó), 

aki 32. évében váratlanul eltávo-
zott közülünk. Emlékét örökre
szívünkben őrizzük. 

Barátai. (1789-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájdalommal búcsúzunk unoka-
öcsénktől, PÁLFY HUNORTÓL.
Részvétünk a családnak.
Nyugodj békében! Rózsika
néni, Meli, Angi és családja.
(1781-I)

Megrendülten vettünk tudo-
mást Birton Zita kolléganőnk
szeretett ÉDESANYJA haláláról.
Vigasztalódást kívánunk a
gyászoló családnak. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Az Aquaserv
vezetősége. (sz-I)

Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki Birton
Zita kolléganőnknek szeretett
ÉDESANYJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. Az
Aquaserv munkaközössége.
(sz-I)

Szomorúan emlékezünk július 10-
én KEDVES DOMOKOSRA
halálának 17. évfordulóján. Hiánya
pótolhatatlan számunkra. Nyugodj
békében, drága Édesapánk! 
Lánya, Ica, fia, Domi. (1784-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Cserefalván sok szeretettel
köszöntjük özv. TÓTH
ILONÁT 80. születésnapja
alkalmából. Kívánunk ne-
ked jó egészséget, bé-
kességet, szeretetet,
örömöket, hosszú, boldog
életet és Isten nagyon
gazdag áldását életedre.
Istennek nagyon hálásak
vagyunk érted! Köszönjük,
hogy vagy nekünk!
Kimondhatatlan szeretettel:
fid, menyed, lányod, vejed
és két unokád, Nóra,
Boglárka és férje, Roel-Jan.
(1788)

ÚJDONSÁG!!! 
Hiperbárikus oxigénterápia most a Nova Vita Orvosi Központban – 

a legfejlettebb egyszemélyes hiperbárikus kamra, egyedülálló Romániában! 
Javallott és hatékony kezelés ortopédiai műtétek előtt/után, agysérülések,

égési sérülések, sportsérülések esetén, 
az esztétikai és plasztikai műtétek után stb. 

Részletek és programálás telefonon: 
0265-260-460, 0735-701-713, 0265-266-112, 0735-701-711 vagy www.nova-vita.ro

Tiéd a csend, a nyugalom,
Miénk a könny, a fájdalom,
Akartunk mi annyi jót és szépet, 
De a sors az életünkben
Mindent összetépett…
Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a szere-
tett feleség, drága jó, önfelál-
dozó édesanya, testvér,
unokatestvér, nagynéni, rokon,
jó szomszéd és ismerős

VASS KRISZTINA (MAGDI)
szül. Szombati  

életének 76. évében, türelemmel viselt betegség után,
2018. július 6-án távozott közülünk. Temetése július 10-én,
kedden 13 órakor lesz a marosvásárhelyi református te-
metőben. Emléked mindig szívünkben őrizzük, szeretünk!
Nyugodj békében! 

Bánatos férje, Dezső, szeretett lánya, Judit és Árpi. (-I)
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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) 

A HIDROMIX és a HM PRODUCT KFT. MUNKATÁRSAKAT
keres a következő állások betöltésére: HEGESZTŐ LAKATOS,
BETONOZÁSBAN, ASZFALTOZÁSBAN tapasztalt SZAKEM-
BEREKET, illetve CSOPORTOKAT ÚT- és HÍDÉPÍTÉSI MUN-
KÁLATOKRA, TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT billencsre és
nemzetközi túlméretes árumozgatásra, IRÁNYÍTÓT-DISZPÉ-
CSERT. Édeklődni személyesen a cég székhelyén, a Március 8. utca
59. szám alatt (kakasdi út), vagy a 0265/253-662-es telefonszámon
9-17 óra között. (62380-I)

KFT. alkalmaz kanalizálási munkálatokra SZAKEMBERT és SE-
GÉDMUNKÁSOKAT. Tel. 0744-798-270. (9374-I)

A TRIPLAST KFT. SZEMÉLYZETET ALKALMAZ  A TERME-
LÉSI OSZTÁLYÁRA. Az önéletrajzokat a cég székhelyén – Ma-
rosvásárhely, Dózsa György u. 197. szám – nyújthatják be vagy
elküldhetik a következő e-mail-címre: hr@triplast.ro. Érdeklődni a
0742-147-717-es telefonszámon. (62346-I)

TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT alkalmazunk C + E kategóriával
nemzetközi munkára. Tel. 0755-536-934. (1736-I)

SÜRGŐSEN ALKALMAZUNK, azonnali kezdéssel, jókedvű,
idős, nem fekvő úriember mellé munkakedvelő, aktív, kötelezettség
nélküli, hajtási engedéllyel rendelkező KÖZÉPKORÚ HÖLGYET.
Ajánlunk munkakönyves alkalmazást és előnyös bérezést. Érdek-
lődni a 0752-194-629-es telefonszámon minden hétköznap  8-17
óra között. (62447-I)

ALKALMAZUNK HIVATÁSOS GÉPKOCSIVEZETŐKET C, D
kategóriás hajtásival. Érdeklődni a 0747-048-444-es telefonszámon.
(20243)

NEMZETKÖZI FUVAROZÓCÉG KAMIONSOFŐRÖKET al-
kalmaz „uniózni” –  német–osztrák kapcsolat, bérezés napi 60 euró
+ a román fizetés. Tel. 0744-567-226, 0760-789-298. (9386-I)

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket SO-
FŐRI állás betöltésére személygépkocsira és kisteherautóra. Mun-
kakör: kiszállítja és átadja az árut az ügyfeleknek. Ajánlunk:
munkaszerződést meghatározatlan időre, fix fizetést, teljesítmény-
arányos bónuszokat és étkezési jegyeket. Feltétel: B kategóriás haj-
tási jogosítvány és legkevesebb két év tapasztalat árukihordás terén.
Az érdekeltek küldjék el önéletrajzukat a cariere@renania.ro e-
mail-címre, vagy hívjanak a 0372-759-230-as telefonszámon. (-)

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAK-
TÁROSI állás betöltésére. Ajánlunk: munkaszerződést meghatáro-
zatlan időre, fix fizetést, teljesítményarányos bónuszokat és étkezési
jegyeket. Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Fel-
tétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék el önélet-
rajzukat a cariere@renania.ro e-mail-címre, vagy hívjanak a
0372-759-230-as telefonszámon. (-)

A KREATÍV KÖNYVKIADÓ gyerekkönyvek és -folyóiratok tör-
delésére TÖRDELŐ MUNKATÁRSAT alkalmaz. Előnyt jelent:
tördelői programok ismerete, kreativitás, vizuális készségek. Öné-
letrajzokat az office@kreativkiado.ro e-mail-címre várunk.
(62419-I)

KÖZPONTI ZÓNÁBAN LEVŐ PANZIÓ, VENDÉGLŐ PIN-
CÉRT alkalmaz. Tel.  0744-624-976. (62459-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlatDIMITRIE CANTEMIR POSZTLICEÁLIS ISKOLA 
A 2009. december 18-i 6207-es számú miniszteri rendelettel 

akkreditált tanintézet

SZAKKÉPESÍTÉS ÉVES TANDÍJ KEDVEZMÉNYEK A KÉPZÉSEK RÉSZTVEVŐINEK 

ÁLTALÁNOS 
ORVOSI 

ASSZISZTENS 
nappali 
3 éves 

2.450 lej 
6 részletben, 

az elsőt 
(500 lej) 

a beirat-kozáskor
kell kifizetni, 

a 2-6. részletet 
(390 lej)  

a beiratkozási
kérvény alapján

• A nehéz anyagi helyzetben levő diákok kérvényezhetik
a tandíj részleges/teljes eltörlését (bővebb felvilágosítás
a titkárságon) 
• Szálláslehetőség az európai normáknak megfelelő diák-
bentlakásban 
• A képzések multimédiás rendszerben zajlanak, a
diákokra összpontosító interaktív módszerekkel
• Az előadások tananyagát közzéteszik az iskola hon-
lapján 
• Állandó bejárási lehetőség a Serafim Duicu könyvtárba,
hozzáférés az adatbázisához és az internethez
• Ingyenes részvétel az iskola által szervezett helyi és
országos ülésszakokon és szimpóziumokon 
• A hallgatók a gyakorlati képzést egészségügyi in-
tézményekben és gyógyszertárakban végzik. A 2016-17-es
és a 2017-18-as tanévben 20, illetve 40 II. és III. éves diák
az Erasmus+ program keretében 19 napot Olaszországban
és Spanyolországban gyakorlatozott. Az iskola a 2018-
2019-es tanévre új projektet nyújtott be, ami az általános or-
vosi asszisztens szakos diákok versenyképességének
növelését célozza, olaszországi, németországi és 
spanyolországi gyakorlati képzések által.

GYÓGY-
SZERÉSZ- 

ASSZISZTENS 
nappali 
3 éves 

2.450 lej
6 részletben, 

az elsőt 
(500 lej) 

a beirat-kozáskor
kell kifizetni, 

a 2-6. részletet 
(390 lej)  

a beiratkozási
kérvény alapján 

Beiratkozás: 
2018. július 

9–27. 
2018. 

szeptember 3–7.
10-17 óra között
hétfőtől péntekig 

a Dimitrie 
Cantemir

Posztliceális
Iskola

titkárságán, 
a Bodoni Sándor

utca 
3-5. szám alatt 

A BEIRATKOZÁSHOZ/
TÖRZSKÖNYVEZÉSHEZ 

SZÜKSÉGES IRATOK
A középiskola elvégzését igazoló okirat (eredeti)
vagy az érettségi diploma, illetve az azt
helyettesítő igazolás, születési bizonyítvány
(eredeti), házasságlevél (eredeti), személya-
zonossági igazolvány, orvosi igazolás a csalá-
dorvostól, amely igazolja, hogy a jelentkező
egészséges („clinic sănătos”) és képes az
egészségügyi asszisztensi szakma gyakor-
lására. Ezt az igazolást minden tanév elején be
kell nyújtani. 
A fénymásolatokat a beiratkozáskor készítik el. 
A beiratkozási díj 150 lej. A díj befizetése alól
mentesülnek az árvák, illetve a gyakorló
pedagógusok gyermekei, erről a szülők tanin-
tézményében kiadott igazolást kell bemutatni. 
A diákok törzskönyvezése a beiratkozással egy
időben történik, és ekkor kell kifizetni a tandíj
első részletét is.

Tájékoztatás:
tel/fax: 0365 401 129 

www.scoalacantemir.ro

A posztliceális képzésre a középiskolát elvégzett diákok iratkozhatnak be érettségi
diplomával vagy anélkül. 

Pénzügyminisztérium 
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Jogi személyek végrehajtó osztálya
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. július
25-én 11 órai kezdettel nyilvános árverésen értékesíti az alábbi cégek javait, az állami adósságok behajtása
érdekében: 
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 19.150 lej + 19%  héa
– M 32 G  Kaeser áramfejlesztő, azonosítószám 329/4118, működőképes, 6.350 lej  + 19% héa
– Baumax betonvibrátor, azonosítószám 1502244, működőképes, kikiáltási ár 269 lej + 19% héa
–  kupás O&K MH4 gumikerekű exkavátor, nem működőképes (nincs akkumulátor), kikiáltási ár 13.970 lej +
19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti, III. licit. Az ingóságok nincsenek elzálogosítva. Nincs óvás a

végrehajtás ellen.  A végrehajtandó összeg 325.463 lej, a cég héafizető.
CIS REAL TOPOGRAFIE KFT., Marosszentanna, Szabadi út 686. szám, Maros megye, adószám 28260140,
végrehajtói dosszié száma C2491
– Leica TCR805 Power mérőállomás, kikiáltási ár 8.190 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 75%-át jelenti, II. licit. Az ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás
ellen.  A végrehajtandó összeg 53.043 lej, a cég héafizető.
ALFA PLAST KFT., Marosvásárhely, Raktár utca 20. szám, Maros megye, adószám 14774087, végrehajtói
dosszié A3527
– DG 79 típusú kétfejes  alumíniumvágó berendezés, kikiáltási ár 32.000 lej + 19% héa
– VW It 35 haszonjármű, LT35, azonosítószáma WV1ZZZ2DZ1H008130, 2461 köbcentis, dízel, 336.335 km-
ben, hátsó meghajtású, maximális teherbírás 3500 kg, kékesszürke,  rendszáma MS-11-DTE, kikiáltási ár
36.000 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési árat jelenti, I. licit. Az ingóságok nincsenek elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás
ellen.  A végrehajtandó összeg 98.067  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. július 10. 

Olivia Sîntean,  a pénzügyi hivatal helyettes vezetője 
Cîmpeanu Carolina  osztályvezető

Marosvásárhelyen ŞTEFANIA javasasszony a
legnagyobb erővel bír. Paranormális képességei révén
segíteni tud, bármilyen problémája van. Leveszi a
rontást és az átkot, súlyosságuktól függetlenül, feloldja
a kötést. Szétvált párokat békít ki, egyetértést visz a
családba, összehozza a férjet, feleséget. Gyógymódot
ismer az impotenciára, alkoholizmusra, stresszre,
meddőségre, csontfájdalmakra, a
megmagyarázhatatlan fejfájásra és egyéb
betegségekre.
Köszönetnyilvánítás:
Ildikó hálás Ştefania asszonynak, mert férje visszatért
hozzá, miután elhagyta. 
Hívja bizalommal Ştefania asszonyt, 100% garancia.
Tel. 0743-854-205. (Fizetett hirdetés: mp.)



A Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház 

a 21/2007. (XIII. 3.) kormányrendelet értelmében 
előadóművészeti és zeneművészeti intézményekben sajátos 

tevékenységre 
VILLANYSZERELŐ – SZÍNPADI VILÁGOSÍTÓ 

munkatársat alkalmaz.
Jelentkezni 2018. július 22-ig lehet az intézmény humánerőforrás-

irodájában.
Interjú: 2018. július 23-án 10.00 órától.
Tájékoztatás a 0365/804-862 (113-as belső szám) vagy a 0265/219-

261-es telefonszámon.

12   NÉPÚJSÁG ___________________________________________________ REKLÁM__________________________________________________ 2018. július 10., kedd

Forgalomkorlátozás 
a Tudor negyedben

Az Aquaserv által július 10-16-ra tervezett felújítási munkálatok kapcsán tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a nem megfelelő időjárás miatt a munkálatokat pénteken, július 13-án kezdik el.

Felkérjük a Testvériség/Înfrăţirii utca lakóit, hogy július 13-tól szabadítsák fel a 9-17. számú tömb-
házak előtti parkolókat! 

Csatornafelújítás miatt közúti forgalomkorlátozás lesz a Testvériség/Înfrăţirii utcában, a Jövő/Viitorului
utca és a Poklos-patak hídja közötti szakaszon. 

Ebben az időszakban a közúti forgalom a következőképpen változik: 
* Az 1918. December 1. útról a Testvériség/Înfrăţirii utcán át a Merészség/Cutezanţei utca felé egy-

irányúsítják a forgalmat. 
* A Merészség/Cutezanţei utcától az 1918. December 1. út irányában a következőképpen alakul a

forgalom:  Testvériség/Înfrăţirii utca – Harmónia/Armoniei utca – Testvériség utca – 1918. December
1. út. 

A munkálatok ideje alatt ideiglenesen megszüntetik a zónában található buszmegállókat. A balesetek
megelőzése érdekében felkérjük a gépkocsivezetőket, tartsák tiszteletben az útjelzőket, és vezessenek óva-
tosan. 

A kényelmetlenségekért elnézést kér és megértésüket köszöni
az Aquaserv Rt., Marosvásárhely 

Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Bevételező és végrehajtóiroda 
545300 Szászrégen, Petru Maior utca 33. szám, 
tel./fax: 0265/512-591, 0265/512-592

Közlemény

A 207/2015-ös közpénzügyi törvény 250. cikkelyének (2.) bekezdése
értelmében nyilvános árverésen értékesítik az alábbi eladósodott cég
javait:
– E MOL JUNIOR COMPANY KFT., adószám 29463100,
Marosoroszfalu község, Monosfalu 1/A, Maros megye, végrehajtói
dossziészám RM56
Az árverés 2018. július 31-én 11 órától lesz a Szászrégeni Adó- és
Pénzügyi Osztály Petru Maior utca 33. szám alatti székhelyén az RM56
végrehajtói dosszié alapján. 
Az  E MOL JUNIOR COMPANY KFT. eladásra szánt javai:
– kavicsbánya, 150 t/óra kapacitás, öt szállítószalaggal, 1200-as
zúzógép, granulátumaprító, tartócsiga, kielégítő állapotban,
működőképes, kikiáltási ár 162.869 lej
– aggregátállomás (vezérlőkabin), kikiáltási ár 713 lej
– MF 55 C típusú Massey-Ferguson Hanomag homlokrakodó, 1988-as
gyártmány, kupával, frissen festve, 14.000 kg összsúly, elülső tengely
maximális súlya 7000 kg, hátsó tengely max. súlya 7300 kg, kikiáltási ár
18.672 lej
A kikiáltási ár az E MOL JUNIOR COMPANY KFT. esetében a
felértékelési ár 50%-át jelenti (harmadik árverés). A javak nincsenek
megterhelve. 
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti
javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés napja előtt. 
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a
megszabott helyen és időben, és legkésőbb az árverés előtt egy nappal
nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár
10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a
Szászrégeni Kincstárba az IBAN RO13TREZ4775067XXX004060
számlára kell átutalni, adószám 4322637; az ajánlattevőt képviselő
személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által
kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány másolatát, saját felelősségre tett
nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő nem közvetítő, ahhoz, hogy a
megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen. 
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a
Petru Maior utca 33. szám alatt vagy a 0265/512-592-es telefonszámon. 
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2018. július 10. 

Zogorean Florin hivatalvezető


