
A megegyezéstől 
a megszavazásig

Miután a múlt szerdán szinte üres parlament előtt olvasták fel a
Dăncilă-kormány elleni bizalmatlansági indítvány szövegét – talán
az ortodox pünkösd záróakkordjaként –, ma délután szavaz a parla-
ment az indítványról. 

„A Dăncilă-kormányt le kell váltani! Nem akarunk többé sürgős-
ségi rendeleteket, belépési jelszót és sorokat a szavazókörzetek előtt”
című szövegbe az RMDSZ kérésére bekerült egy utalás arra is, aho-
gyan a kormány kezelte, illetve nem kezelte az úzvölgyi katonatemető
ügyét. 

„Bár a kormánynak már több mint egy hónapja tudomása van az
építkezési felügyelőség, a kulturális minisztérium, a védelmi minisz-
térium és a Bákó megyei prefektúra által is megállapított törvényte-
lenségekről, semmit nem tett az elengedhetetlenül szükséges
párbeszédért, nem hozta meg a nézeteltéréseket rendező gyors intéz-
kedéseket, ehelyett a karhatalmi erők bohózatba illő helyszíni jelen-
létét preferálta június 6-án. A megoldások kézügyben voltak, de nem
elég, hogy nem léptek, káoszt teremtettek és bizalmatlanságot ger-
jesztettek az állami intézményekkel szemben” – olvasható a bizal-
matlansági indítványban. 

Négy díjat nyert
Pécsett Székely
Csaba drámája,
Sebestyén Aba
rendezése 
Ismét marosvásárhelyi sikerrel (is) zá-
rult a POSZT, avagy a szombaton
véget ért Pécsi Országos Színházi Ta-
lálkozó. A június 6-a és 15-e között le-
zajlott, immár 19. alkalommal
megszervezett szakmai fesztivál és
fórum a kortárs magyar színjátszás
egyik legjelentősebb eseménye,
amely az elmúlt egy év legjobb ma-
gyar nyelvű előadásait öleli föl és mu-
tatja be.

____________5.
Sikeres a kendi 
levendulafesztivál
Már az első nap mintegy kétezren for-
dultak meg a nagykendi levendula-
fesztiválon, így a szervező Rózsa
család méltán reménykedik abban,
hogy néhány év múlva újabb értékes
fesztiválként fogják számontartani
kezdeményezésüket.

____________7.

Mózes Edith
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Jókedvű nyüzsgés töltötte be június 14-én, pénteken a nagy-
sármási iskolát, ahol az I-IV. osztályos diákok a délutáni év-
záróra készültek. Díszítették az osztályokat, próbálták a
műsort, különösen a negyedikesek buzgólkodtak, akik bú-
csúztak tanítónőjüktől, Bartha Erzsébettől, a Samuil Micu is-
kolaközpont aligazgatójától. 12-en végeztek az önálló
negyedik osztályban, ketten közülük a román tagozaton ta-
nulnak tovább. Az évzáró verses-zenés összeállításban Por-
koláb Csenge, Tamás Lucaci Ingrid és Nagy Ráchel lépett fel,
zongorázott, szólót énekelt Beleni Dascăl Carla.

Bartha Erzsébet beszámolt arról is, hogy a marosvásárhelyi Rotary
Téka Club az idén nyáron sem feledkezett meg róluk: tavaly táborba vit-
tek egy csoport sármási iskolást, az idén a gyermeknapra 18 I-IV. osztá-
lyos kisdiák számára szerveztek kirándulást Marosvásárhelyre, ahol
Karácsony Erdei Etel vezetésével gazdag programon vettek részt és a
Mc Donald’s -ot is kipróbálhatták. 

A jövő tanévre nem bővelkednek gyermekekben, az előkészítő és a
harmadik osztály négy-négy diákkal összevonva fog működni. Az első
osztály, ahol 12 gyermek van, önálló lesz, a másodikat és a negyediket
(három, illetve nyolc diák) szintén összevonják. A felső tagozaton a ter-
vek szerint az ötödik és a nyolcadik osztály (kilenc diákkal) önálló lesz,
a hatodikat és hetediket (hét, illetve öt tanulóval) összevonják. 

Búcsúznak a nagysármási negyedikesek

Az évzáróra készülve

Bodolai Gyöngyi



A 27 ágyas nyárádszeredai idősotthonban négy
üres hely áll az érdeklődők rendelkezésére, ame-
lyek nemre való tekintet nélkül elfoglalhatók 
– tudtuk meg az intézményért felelős Kovács Ár-
pádtól. 

Elsődlegesen nyárádszeredaiakat, nyárádmentieket,
majd a megye más részeiből vagy más megyéből jelentke-
zőket fogadnak. Az otthon egy négy éve kibővített és kor-
szerűsített épületben működik két- és háromágyas
szobákkal, minden szobában televízió és tusolóval ellátott
mellékhelyiség van, a kétszintes épület saját korszerű kony-
hával, ebédlővel,  társalgóval, mosodával, lifttel, hőköz-
ponttal és biztonsági kamerákkal van ellátva. A
bentlakóknak napi háromszori étkezést, 24 órás felügyele-

tet biztosítanak, két egészségügyi asszisztens és négy ápoló
látja el őket, az orvosi felügyeletet egy családorvos végzi,
de ugyanazon az udvaron működik a kórház és a mentőál-
lomás is, így nem gond a betegellátás.

A megüresedett helyekre fennjáró vagy kisebb egészségi
gondokkal küszködő személyeket fogadnak, ehhez egy or-
vosi ajánlás és egy társadalmihelyzet-felmérés is szüksé-
ges. A helyi önkormányzat alárendeltségébe tartozó
intézményben a bentlakónak vagy hozzátartozójának havi
1800 lejes saját hozzájárulást kell befizetnie, ha pedig az
illető gyógyszeres ellátásra vagy ágyhozkötötten pelenká-
zásra szorul, ezek költségei is őt terhelik – részletezte az
intézmény illetékese. Az érdeklődők a 0786-493-092-es te-
lefonszámon kaphatnak más információkat. (GRL)

IDŐJÁRÁS
Változékony idő
Hőmérséklet:

max. 280C
min. 170C

Ma ARNOLD és LEVENTE,
holnap GYÁRFÁS napja.
ARNOLD: a germán Arnwald
névből származik, amelynek
elemei sas és uralkodó jelenté-
sűek.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. június 17.

1 EUR 4,7228
1 USD 4.1899

100 HUF 1,4679
1 g ARANY 182,3449

Megkezdődött a kisérettségi
A román nyelv és irodalom vizsgával ma megkezdődött a
nyolcadik osztályt végzett diákok országos képességmé-
rője. Június 20-án, csütörtökön matematikából, 21-én, pén-
teken anyanyelvből bizonyíthatják tudásukat a diákok. A
kisérettségi ideiglenes eredményeit június 25-én, kedden
legkésőbb 12 órakor   hozzák nyilvánosságra, óvásokat be-
nyújtani aznap 14–20 óra között lehet. A végső vizsgaered-
ményekről június 29-én értesülnek a diákok.

Jogi tanácsadás
Június 19-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk
marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti szék-
helyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart
előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket
kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és
az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Átutalták az üzemanyag-támogatást
A Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség
(APIA) Maros megyei kirendeltsége az érdekeltek tudomá-
sára hozza, hogy kiutalták a 2019 első negyedévére – me-
zőgazdasági munkálatokra – használható
üzemanyag-támogatást. 255 gazda összesen 1.650.416
lejt kapott, amiből 870.514,682 liter gázolaj vásárolható. Az
üzemanyagra szánt pótadó 2019-ben 1,8959 lej literenként.
Megyénkben a növénytermesztőknek 1.328.570 lejt
(700.758,427 liter gázolaj), az állattenyésztőknek 321.846
lejt (169.756,255 liter) juttattak.    

MCC kolozsvári egyetemi program
másodéveseknek

Az alapképzésen ősszel második évüket kezdő kolozsvári
egyetemisták jelentkezését várja a Mathias Corvinus Col-
legium (MCC) kolozsvári egyetemi programja. A hagyomá-
nyos oktatást kiegészítő szakirányú képzések célja
felkarolni a tehetséges diákokat, akik a kurzusok elvégzése
után környezetük javára szeretnék fordítani a megszerzett
tudást. Az MCC kolozsvári egyetemi programjának szakirá-
nyú képzéseire június 20-án éjfélig adhatják be pályázatu-
kat az érdeklődők. A képzésről és a jelentkezés feltételeiről
bővebb információ az intézmény honlapján 
(http://mcc-kolozsvar-ro/) olvasható.

Még lehet jelentkezni 
az állatkerti programra

A marosvásárhelyi állatkert az Állati jó találkozások prog-
ram keretében nyári oktatási tevékenységekre keres olyan
10–14 év közötti diákokat, akik szeretnek az állatok köze-
lében lenni. A résztvevők különböző állatfajokról tanulnak,
és „meglepetéseket” készítenek az állatkert lakóinak. A
program a nyári vakációban zajlik a megjelölt napokon 10
és 13 óra között. Július 4-ére már beteltek a helyek, de to-
vábbra is lehet jelentkezni július 18-ra, augusztus elsejé-
rere, 22-re és szeptember 5-re. A szervezők naponta
legtöbb 12 gyermeket tudnak fogadni. Jelentkezni naponta
reggel 7-től 9 óráig lehet Halmágyi Ildikónál a 0746-799-
057-es telefonszámon.  

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

18., kedd
A Nap kel 

5 óra 28 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 18 perckor. 
Az év 169. napja, 

hátravan 196 nap.
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Megyei hírek

Üres helyek a nyárádszeredai idősotthonban

Kedden (ma) 20.30-tól Lelik Berta kulturális referens-
sel ismerkedhetnek meg az ETV nézői. Lelik Berta a szi-
lágysági Krasznán a falumúzeumot működteti,
népviseleteket varr, ugyanakkor a Bokréta néptáncegyüt-

tes felnőtt- és kisgyermekcsoportjait tanítja. A Mozaik
napi műsorban 18.20-tól a mikházi Csűrszínházról beszél-
get Ambrus Laura műsorvezető Szélyes Ferenc ötletgaz-
dával.

Látogatóban a szilágysági 
Krasznán és a mikházi Csűrszínházban

Vokál-szimfonikus koncert 
amerikai zenével

American summer concert címmel június 20-án, csütör-
tökön 19 órakor rendkívüli vokál-szimfonikus hangver-
senyre kerül sor a marosvásárhelyi Kultúrpalota
nagytermében. Vezényel Sabin  Pautza, énekel Anca
Parlea, közreműködik a Marosvásárhelyi Állami Filhar-
mónia vegyes kara. Műsoron: népszerű dzsessz-, latin
és gospelzene. A hangversenyre a 33-as számú bérle-
tek érvényesek.

Sütő Andrásra emlékeznek
A Sütő András Baráti Egyesület június 18-án, ma 17 órai
kezdettel koszorút helyez el Sütő András sírjára a ma-
rosvásárhelyi református sírkertben, az íróra emlékezve
születésének évfordulóján. Ezt követően 18 órától em-
lékestre kerül sor a Kultúrpalota kistermében. Előadó:
Markó Béla, közreműködik: Benő Kinga színművész,
zongorán játszik Antal Anna Andrea. Műsorvezető: Ki-
lyén Ilka színművész.

Az alázatos szeretet 
– Simon Judit-Gyöngyi könyve

A HIFA Egyesület elnöke, Simon Judit-Gyöngyi Az alá-
zatos szeretet – Csak beszélgetek Veled, Ki bennem

élsz... című verseskötetét mutatják be június 21-én, pén-
teken este 7 órától a marosvásárhelyi Deus Providebit
Tanulmányi Ház Szent Mihály termében. A könyvet ft.
Oláh Dénes főesperes-plébános méltatja. 

Sipos Sándor könyvbemutatója
Június 19-én, szerdán 18 órakor Sipos Sándor Meghur-
coltatásom Erdélyben című könyvét mutatják be a ma-
rosvásárhelyi református Kistemplom gyülekezeti
házában, a Ştefan cel Mare (Gecse) utca 26. szám alatt.

Keresztmalac – könyvbemutató
A marosvásárhelyi Szent Imre-plébánia szervezésében
június 20-án, csütörtökön este 7 órától kerül sor Sebes-
tyén Péter Keresztmalac című könyvének a bemutató-
jára. A 15 karcolatot/novellát tartalmazó kötetet a
marosvásárhelyi Deus Providebit Ház nagytermében
mutatják be. Közreműködik Balog László irodalomtörté-
nész, a könyv szerkesztője, a Sapientia EMTE Csíksze-
redai Karának könyvtárigazgatója, valamint Siklódy
Ferenc grafikusművész, a könyv grafikusa. A belépés
díjtalan. A kötet a helyszínen megvásárolható. 

Koszika & The HotShots 
a Bunkerben

A Koszika & The HotShots új dalaival várja közönségét
június 21-én, pénteken 21 órai kezdettel a marosvásár-
helyi, Sinaia utca 3. szám alatti Jazz & Blues Club Bun-
ker nevű helyiségébe.

RENDEZVÉNYEK

Négy helyre lehet jelentkezni a négy éve bővített intézménybe  Fotó: Gligor Róbert László

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



Az előzetes bejelentésekkel ellentétben mégsem
kezdeményez előrehozott parlamenti választást
Észak-Macedóniában Zoran Zaev miniszterelnök, in-
kább kormányátalakítással oldja meg a belpolitikai
feszültségeket – közölte a Vesti.mk szkopjei hírpor-
tál hétfőn.

Zoran Zaev vasárnap este a Macedóniai Szociáldemokrata
Szövetség (SDSM) központi bizottságának ülését követően
kiemelte, hogy már nem látja szükségesnek az előrehozott vá-
lasztásokat, ugyanis a tárgyalások az Európai Unióval jól ha-
ladnak, és már júniusban, de legkésőbb októberig közölheti
Brüsszel, hogy mikor kezdődhetnek meg a hivatalos csatlako-
zási tárgyalások. Korábban a miniszterelnök a kormányon be-

lüli feszültségekkel, valamint az európai integráció lassú fo-
lyamatával, illetve a csatlakozást előkészítő tárcák eredmény-
telenségével indokolta azt, hogy előrehozott parlamenti
választást szeretne. A vasárnapi párteseményt követően Zoran
Zaev kiemelte, a hónap végéig nyolc miniszterét váltja le, és
ezt követően Szkopje hatékonyabban tud az EU-csatlakozásra
koncentrálni. Mint mondta: a kormányt most nem lenne jó fel-
oszlatni, mert akkor a NATO-csatlakozás előkészítése és az
európai integrációs folyamat is leállna néhány hónapra.

Zoran Zaev a közelmúltban tisztújítást kezdeményezett
pártjának minden helyi szervezetében, majd a párt végrehajtó
bizottságát is feloszlatta. A tisztújítás célja a párton belüli fe-
szültségek kezelése volt. (MTI)

Dragneáért tüntettek
Néhány tucat személy tüntetett vasárnap Klaus Io-
hannis államelnök ellen a Cotroceni-palota előtt, Liviu
Dragnea szabadlábra helyezését követelve. A tünte-
tők piros-sárga-kék zászlókat lengettek, és államel-
nök-ellenes jelszavakat skandáltak. A csendőrök
szerint a tüntetés spontánul kezdődött, a résztvevők-
nek nem volt rá hatósági engedélyük. (Agerpres)

Viharriadó 40 megyére
Az ország 40 megyéjére érvényes sárga riasztást
adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat  a vár-
ható felhőszakadások, viharok, jégeső miatt. A figyel-
meztetés értelmében hétfőn 10 órától szerdán 23
óráig a fokozott légköri instabilitás miatt Konstanca
és Tulcea megye kivételével országszerte számítani
lehet felhőszakadásokra, amelyeket villámlás, meg-
erősödő szél és jégeső kísérhet. A lehulló csapadék
mennyisége meghaladja a 15-25, elszórtan a 35-40
litert négyzetméterenként. (Agerpres)

Cseh turista sérült meg 
a Fogarasi-havasokban

Súlyos az állapota annak a cseh állampolgárságú tu-
ristának, aki megsérült hétfőn a Fogarasi-havasok-
ban. A Szeben megyei hegyimentő-szolgálat vezetője
szerint a körülbelül 30 éves férfi elesett egy hónyel-
ven a Feleki-tó közelében, és több sérülést szenve-
dett a fején, valamint a végtagjain. A sérültet a
rohammentő szolgálat helikopterével a marosvásár-
helyi kórházba szállították. (Agerpres)

Keresik a medvebocs megkínzóit
A Brassó megyei rendőrség hivatalból bűnvádi eljá-
rást indított orvvadászat és állatkínzás miatt, miután
a Facebook közösségi portálon olyan felvételek je-
lentek meg, amelyek tanúsága szerint több férfi szó-
rakozik és filmez egy medvebocsot, amelyik vergődik
és bőg, miközben próbál egyikük kezéből kiszaba-
dulni. Mindez Ágostonfalván történt. A felvételek egy
sor hozzászólást váltottak ki a közösségi portál tag-
jaiból. Az ügyet a kőhalomi bíróság mellett működő
ügyészség ügyésze irányítja. Marin Ionuţ, a Brassó
Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjének elmon-
dása szerint az elkövetők erdei gyümölcs szedése
közben találták a bocsot. A nyomozás első eredmé-
nyei szerint utólag elengedték, és sértetlenül szaladt
vissza az erdőbe. (Mediafax)

Nyugtalottó
A 2019. május 2-án kibocsátott, 639 lej értékű pénz-
társzalagok bizonyultak nyerőnek a vasárnap tartott
nyugtalottó-sorsoláson. A sorsoláson a 2019. május
1-je és 31-e között kiállított kasszabonok vehettek
részt. A nyereményalap ezúttal is egymillió lej, ame-
lyet legfeljebb száz nyertes között osztanak szét.
Amennyiben száznál több nyertes nyugtát regisztrál-
nak, ezek között újabb sorsolást tartanak. A sorsolás
eredményeit feltüntetik a pénzügyminisztérium, az or-
szágos adóhatóság és a Román Lottótársaság hon-
lapján. (Agerpres)
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A liberálisok szerint ez az indítvány „az egységes és
érett ellenzék kezdeményezése”, és jobb eredményt vár-
nak a szavazástól, mint 2016 óta bármikor. Ahhoz, hogy
a kormány megbukjon, 233 szavazatra van szükség,
eddig azonban 20 szavazat még mindig hiányzik. A li-
berálisok elnöke arra alapoz, hogy vannak elégedetle-
nek mindkét kormánypártban, akik nem bíznak
Dăncilăban, és reméli, hogy melléjük állnak, ám ő maga
jelentette ki, hogy „a megegyezéstől az indítvány meg-
szavazásáig még sok van”. 

A PRO Románia párt már óvatosabb, és inkább arra
használná fel az alkalmat, hogy politikusokat csábítson
magához. Szerintük ugyanis az indítvány nem fog át-
menni.

Az USR elnöke nem sok esélyt ad az indítványnak, és
már a múlt héten arról beszélt, hogy ha nem megy át,
visszatérnek a parlamenti tárgyalásokhoz. Elfogadása
esetén pártja nem kíván kormányra lépni, de parlamenti
támogatást nyújt bármely PSD nélküli kormánynak. 

És mit tesz az RMDSZ? Kelemen Hunor elnök a múlt
szerdán azt mondta, hogy az RMDSZ valószínűleg meg-
szavazza a bizalmatlansági indítványt, „mivel a kor-
mány  adminisztrációs és politikai felkészületlenségről
tett tanúbizonyságot az úzvölgyi események kapcsán”.
Ugyanakkor hozzátette, hogy hivatalosan még nem hoz-
tak döntést, mivel arról mindig a bizalmatlansági indít-
vány szavazása előtt dönt a testület.

Elemzők szerint az indítvány kiváló terep az erőfitog-
tatásra. Kérdés, ki mutat fel erőt? Ma délután kiderül.

A megegyezéstől 
a megszavazásig

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Az autógyártás őskorából származó
veterán járművekkel gazdagodott a
keszthelyi Helikon kastélymúzeum hin-
tómúzeumának gyűjteménye, az új kiál-
lítási tárgyakkal azt mutatják be, hogy
miként alakultak át a hintók automobi-
lokká – hangzott el az intézmény sajtó-
tájékoztatóján hétfőn Keszthelyen.

Pálinkás Róbert, a kastélymúzeum
igazgatója a Ford T Speedster és a 

Packard 110-es hétfői bemutatásakor azt
mondta: Európa egyik legnagyobb hin-
tógyűjteményében a világ szinte minden
típusa megtalálható már, de a bővítés fo-
lyamatos. Ezt a kollekciót fejlesztik to-
vább azzal, hogy megmutatják, miként
alakultak át a hintók automobilokká.

A tavaly óta már Keszthelyen látható
1914-es Ford T-modell mellé érkezett
most egy 1915-ben gyártott Ford T 

Speedster, vagyis versenyautó, amelyen
a hintókra is jellemző fakerekek, illetve
fa- és rézalkatrészek dominálnak. A mel-
lettük álló, 1930-as évekbeli Packard
110-es már az amerikai autógyártás vi-
rágkorát mutatja.

A budapesti Lakatos Ferenc a jármű-
vek tulajdonosaként és restaurátoraként
arról beszélt, hogy az autógyártás az
Egyesült Államokban virágzott igazán az
indulástól, ami három korszakot ívelt át.
Az 1917-18-ig tartó időszak volt a „réz-
korszak”, amikor főként a rézelemek
uralták a kocsik megjelenését, majd a
1920 és 1930 közötti korszak hozta el az
autógyártás hajnalát, 1930 után pedig a
második világháborúig tartó aranykorát.
A folyamatosan bővülő kiállításon
mindhárom időszak járműveit bemutat-
ják majd, ráadásul minden jármű műkö-
dik, magyar forgalmi engedélye is van,
illetve részt vesz veteránautós-találko-
zókon.

A járművekről tulajdonosuk azt is el-
mondta: mindhárom az elmúlt tíz évben
került Magyarországra, addig az Egye-
sült Államokban voltak. Mindegyik ala-
pos felújításra szorult, de sikerült elérni,
hogy utángyártott alkatrészek helyett
minden eredeti rajtuk. Hozzátette azt is:
sokan talán még mindig nem tudják,
hogy nem Henry Ford, hanem Galamb
József és két magyar társa tervezte a T-
modellt, amellyel a tömeges autógyártás
elindult a világon. (MTI)

Veterán autók és hintók

Nem lesz előrehozott választás 
Észak-Macedóniában

Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint
Boris Johnson volt külügyminiszter lehet a legesé-
lyesebb a brit miniszterelnöki tisztségre.

Pócza István hétfőn az M1 aktuális csatornán azt mondta,
a hat konzervatív jelölt közül Boris Johnson az egyedüli, aki
elég karakteres ahhoz, hogy segítsen pártján, és megoldja a
brit EU-tagság megszűnése okozta szituációt.

Emlékeztetett: Boris Johnson ötödik alkalommal célozza
meg a kormányfői posztot, kitartó politikus, akinek az utóbbi
években többször is felmerült a neve a miniszterelnöki tiszt-
séggel kapcsolatban, többek között David Cameron távozása
után is. A szakértő szerint Boris Johnson karizmatikus, nem
szokványos vezető, akire jellemző a figyelemfelkeltő, de nem

rosszindulatú „trollkodás”. A legutóbbi ilyen megnyilvánulása
az volt, hogy vasárnap nem vett részt a brit konzervatív párt
vezetőjelöltjeinek első televíziós vitáján. Az ilyen vitákon ál-
talában az összes jelölt előszeretettel a legesélyesebbet tá-
madja, vagyis öten támadták volna Boris Johnsont, aki
távolmaradásával valószínűleg éppen ezt próbálta elkerülni –
fűzte hozzá.

Pócza István kitért arra is, hogy a vita során ugyanazon párt
politikusai merőben különböző véleményeket fogalmaztak
meg a Brexitről, egyesek szerint vállalható lenne Nagy-Bri-
tannia szerződés nélküli kiesése az Európai Unióból, míg más
vélemények szerint a mostaninál jobb kilépési megállapodást
is el lehet érni Brüsszelnél. (MTI)

Alapjogokért Központ
Boris Johnson lehet a legesélyesebb 

a brit miniszterelnöki tisztségre

Legalább 43 emberrel a fedélzetén elsüllyedt egy
migránsokat szállító kishajó hétfőn az Égei-tenger
török partjainál. Az eset halálos áldozatainak száma
időközben nyolcról 12-re emelkedett, miután a ha-
tóságok négy újabb holttestet találtak a vízben –
közölte a török parti őrség.

A mentőegységek 31 bajba jutott migránst még korábban
ki tudtak menteni a tengerből.

A szerencsétlenség Mugla tartomány Bodrum körzetében,
a félsziget csücskében található Hüseyin-foknál történt, a gö-
rögországi Kósz szigetével szemben. Az utasok állampolgár-
ságára a jelentés nem tért ki, a baleset oka pedig továbbra is
ismeretlen.

A beszámoló szerint a kishajó 32 méteres mélységben
fekszik a tengerfenéken, mind a 12 holttest a roncsból ke-
rült elő. Miután a túlélők csak hozzávetőlegesen tudták
megmondani, hogy a hajón hányan tartózkodtak, a parti

őrség két hajóval, egy helikopterrel és egy búvárcsapattal
tovább folytatja a mentési munkálatokat a jármű környé-
kén.

Az Égei-tenger néhány éve az Európába igyekvők fő útvo-
nalának számított, azonban a Brüsszel és Ankara között 2016-
ban kötött egyezség értelmében – amely szerint Törökország
visszafogadja a területéről illegálisan Görögországba érkező-
ket – jelentősen csökkent az átkelők száma. A menekültválság
csúcspontján, 2015-2016-ban több mint egymillió ember jutott
át Törökországból Görögországba. Tavaly ez a szám hozzá-
vetőleg 50 ezerre esett vissza.

Az Égei-tenger esetében az idei évben és a tavalyi év azo-
nos időszakában az illegális határátlépési kísérletek számában
nincs jelentős eltérés. A török parti őrség idén január 1. és
május 31. között 9641 Görögországba tartó menekültet tartóz-
tatott fel, míg ez a szám a tavalyi év azonos időszakában 9756
volt. (MTI)

Elsüllyedt egy migránsokat szállító hajó 
a török partoknál

Hintómúzeum, Keszthely Forrás: Silatti Panzió és Apartmanház



Soós Zoltán, a Maros Megyei
Múzeum igazgatója Állásfogla-
lás Marosvásárhelyért címmel
levelet juttatott el szerkesz-
tőségünkbe. Az alábbiakban
közzétesszük nyilatkozatát,
amelyben bejelenti lemondá-
sát a marosvásárhelyi
RMDSZ-ben betöltött minden
tisztségéből. 

„Társulok a megfontoltságot és
bölcsességet felmutató Furó Judit-
hoz és Tamási Zsolthoz, és ezennel
bejelentem, hogy visszavonulok a
marosvásárhelyi szervezetben be-
töltött minden tisztségemből és
vállalásomtól, amíg az itt található
áldatlan és méltatlan állapotok meg
nem szűnnek. Azt is tudom, hogy a
politikában a dolgok maguktól nem
szoktak változni, s ha mégis, akkor
sosem vesznek jó irányt. Meg kell
újulni a következő választásokig. 

Sokan és sokat hallgattak és
hallgatnak, habár nem értenek és
nem értünk egyet azzal, ami az el-
múlt három évben történt a maros-
vásárhelyi politikában. A hallgatás,
a távolmaradás érezteti hatását
abban is, hogy a szervezet körzete-
iben nincs tevékenység, a körzeti
elnökök száma lemondások miatt
az elmúlt napokban is csökkent.

Nem ezért küzdöttünk és nem ezért
vállaltam közel négy éve a jelöltsé-
get egy, korrupcióval vádolt, sajnos
még mindig regnáló város-
vezetéssel szemben. Igyekeztünk
véget vetni a városunkat kiszipo-
lyozó, a közpénzeket hatékony-
talanul felhasználó, a jövőnket el-
herdáló városvezetésnek. 
Sajnos azt kell tapasztalnom, hogy
az elmúlt húsz év talán legkártéko-
nyabb korszakát éljük. A vesztét
érző városvezetés gátlástalanul el-
adósítja a várost, amit nem tehetne

meg a városi RMDSZ segítsége
nélkül. A magam nevében nem vál-
lalok közösséget a mostani »straté-
giával«. A három évvel ezelőtti
kampány sikere az volt, hogy meg-
tartottuk a tíz tanácsost, és felelős
politizálással, megfelelő, a városért
küzdeni akaró politikai erőkkel
Florea talán a múlté lehetne. Sajnos
azt tapasztaljuk, hogy több mint
300 millió lej kötelezettséget vál-
lalt a városi vezetés a jövő évi költ-
ségvetés terhére, és több mint 10
millió euró kölcsönpénzhez juttatta
a várost elszegényítő irányítókat.
Semmilyen logika, érdek vagy érv
sem menti fel a felelősség alól vá-
rosi vezetőinket, hiszen az eredmé-
nyek messze elmaradnak vagy
botrányosak (lásd mélygarázs kér-
dése). 

A változást előidézni, ösztö-
nözni kell. Lemondásom is ezt a
célt szolgálja. Fontosnak tartom
egy új városi vezetés létrehozását,
amely nem függ a Florea-érdekek-
től és amelyben feladatot kapna vá-
rosunk jelenleg kizárt értelmisége.
Csak így van esély 2020-ban
nyerni. Legyen ez egy ösztönző
lépés a változás irányába!” – áll
Soós Zoltán lapunkhoz elküldött
levelében.

Úzvölgyi katonatemető 
Bírságolt a csendőrség

A Kovászna megyei önkormányzat alelnökéhez hasonlóan Hargita
megye önkormányzatának elnökét, Borboly Csabát is megbírságolta 3
ezer lejre a csendőrség az úzvölgyi katonai temetőnél június 6-án szerve-
zett békés tüntetés miatt. A bírságolás tényét a Hargita megyei önkor-
mányzat közölte szombaton, nyilvánosságra hozva a jegyzőkönyvet is,
amelynek alapján kirótták a szankciót. Borboly Csaba szerint a hatóságok
ezzel a mostani lépéssel újfent bizonyították, hogy csak akkor járnak el
gyorsan és határozottan, ha etnikai kisebbséggel szemben akarnak fel-
lépni. Közölte: a bírság ellen fellebbezni fog, és tájékoztatni fogják a
nemzetközi közvéleményt az etnikai alapon diszkrimináló román állam
lépéseiről. Szerdán Grüman Róbert, a Kovászna megyei önkormányzat
alelnöke is háromezer lejes bírságot kapott. A Hargita megyei csendőrség
arra hivatkozott, hogy az élő lánc szervezését 48 órával az esemény előtt
be kellett volna jelenteni. Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és
külügyminisztere csütörtökön kijelentette, hogy Romániának nem az úz-
völgyi temető békés emlékezőit, hanem a múlt heti erőszakos, magyarel-
lenes akció valódi felelőseit kell megbüntetnie. (MTI)
Csíkszeredában tüntetnek az úzvölgyi temetőért

Az Erdélyi Magyar Néppárt kedden, ma 18 órától Csíkszereda főterére
várja mindazokat, akik tiltakozni akarnak az úzvölgyi katonatemetőnél
történtek miatt. A megmozdulás szervezői követelik Jean-Andrei Andrei
Hargita megyei prefektus azonnali lemondását vagy felmentését, a temető
államosításának beszüntetését és az eredeti állapotok visszaállítását. 
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Maros megyében a gázháló-
zat felújítása érdekében 12
millió lejt ruház be a gázszol-
gáltató. Összesen 61 kilomé-
ter hosszúságban cserélik ki a
vezetékeket. A legnagyobb
beruházások Szászrégenben,
Szovátán és Mezőméhesen
lesznek. 

Maros megyében a Delgaz Grid
idén 21 projektet kivitelez, melyek
értéke 2,6 millió euró, azaz 12 mil-
lió lej. A projektek közül 14 veze-
tékcserét irányoz elő, míg hét a
nyomásszabályzó állomások kor-
szerűsítését fogja megoldani. 

– A gázhálózaton azért végzünk
jelentős összegű beruházásokat,
hogy növeljük a fogyasztók bizton-
ságát és emeljük a szolgáltatás mi-
nőségét – nyilatkozta Csulak Ferenc,
a Delgaz Grid vezérigazgatója.

Szászrégenben három beruházás
lesz. Összesen 7,2 kilométeren cse-
rélik ki a vezetékeket a Görgényi, a
CFR, a Küküllő, az Argeş, az Olt, a
Hosszú, a Rövid, a Kőrös utcában
és részlegesen a Laposnya utcában.
A másik nagyszabású beruházás a
Radnótfáji, a Călăraşi, az Iskola, a

Köztársaság, a Forrás, a Mihai Vi-
teazul, az Abafáji utcában lesz, ahol
2,7 km hosszúságban cserélik ki a
gázvezetékeket. A harmadik projekt
a Horea, az Orizontului, a Porumbei
és a Dealului utcában zajlik, ahol
szintén 2,7 kilométeren helyeznek
el új vezetékeket.  Szovátán összesen
11 kilométeren újul meg a hálózat: a
Tivoli, a Kicsimező, a Sas, a Virág, a
Pacsirta, a Szarvas, a Sómező, a Tó,
a December 22. a Sebes, a N. Băl-
cescu, a Szilfa, a Rózsa, a Csillag,
az Éger és a Nap utcában. 

A gázhálózaton további munká-
latok zajlanak, Mezőméhesen 13 ki-
lométeres, Marosludason 3,8
kilométeres, Tófalván 2,5 kilométe-
res és Erdőszentgyörgyön 3,8 kilo-
méteres szakaszon. 

A hálózati munkálatok mellett
korszerűsítik a marosvásárhelyi, a
kerelői, a szentpáli, a besenyői, a
vidrátszegi és a szabadi nyomássza-
bályzó állomásokat is. 

A Delgaz Grid gázszolgáltató
vállalat idén az általa lefedett terü-
leten összesen 180 millió lejt ruház
be, amely 350 kilométernyi vezeték
cseréjét jelenti. (mezey) 

Hatvanegy kilométeren 
cserélik ki a gázvezetékeket 

Az RMDSZ Maros megyei szervezete közle-
ményben tiltakozik a román többségű szená-
tus döntését szentesítő kormányrendelet
ellen:

A teljes erdélyi magyarság irányába tett minősíthe-
tetlen inzultusnak tartjuk a kormány 2019. május 23-i
döntését, amelynek értelmében az eredetileg a magyar
közösség számára létrehozott MOGYE-t George Emil
Palade névre keresztelték.

A nagy múltú és stratégiai fontosságú egyetem ve-
zetésének magyarellenes magatartása már nem újdon-
ság számunkra. Azt viszont, hogy a kormány a
romániai magyarság választott képviselőinek teljes
mellőzésével, továbbá a MOGYE magyar oktatóinak
megkérdezése nélkül ad helyet az egyetem átnevezési
kezdeményezésének, nemcsak megdöbbentőnek, de a
MOGYE-n évtizedek óta zajló magyarellenes törek-
vések kormányzati szentesítésének tekintjük.

Tekintettel arra, hogy a MOGYE vezetősége, a ma-
gyar tagozat oktatói és az RMDSZ politikusai között
hónapok óta egyeztetések zajlanak, határozottan tilta-
kozunk mind a titokban, sunyi módon alkalmazott
módszer, mind pedig az átnevezés ténye ellen.

Az RMDSZ és a magyar oktatók még az idén janu-
árban egyértelműsítették: nem értünk egyet az egye-
tem átnevezésével! Azt is világosan elmondtuk, hogy
amennyiben az egyetem átnevezése elkerülhetetlen,
úgy számunkra csak a „Babeş–Bolyai” minta szerinti
névadás fogadható el, és csakis olyan személyek jö-
hetnek számításba a névadáskor, akik a marosvásár-
helyi egyetemet alakították, tudásukkal, szolgálatukkal
vagy kutatásukkal járultak hozzá ahhoz, hogy az in-
tézmény az ország legrangosabb egyetemei közé emel-
kedjen.

Teljesen világos, hogy ez a lépés is az egyetem ma-
gyar jellegét, múltját óhajtja száműzni, letagadni. A
kormány döntése ellen Erdély-szerte aláírásgyűjtésbe
kezdünk – ennek részleteiről a jövő héten egyeztetünk
az érdekelt felekkel –, ugyanakkor európai parlamenti
képviselőinket és politikai szövetségeseinket arra kér-
jük, hogy az összes nemzetközi fórumon emeljék fel
a hangjukat a foganatosított intézkedés ellen.

Amennyiben a magyar oktatók, diákok, szülők
perbe hívják a kormányt, valamint az egyetem veze-
tőségét, számíthatnak az RMDSZ szakmai segítségére
ebben a jogi küzdelemben.

A kormány szentesítette a MOGYE 
vezetőségének magyarellenes törekvéseit

A marosvásárhelyi RMDSZ 
támogatását köszönik a helyi 
református egyházközségek

Hétfőn, június 17-én délben a
marosvásárhelyi RMDSZ el-
nöke, dr. Vass Levente szerkesz-
tőségünkhöz elküldte a maros-
vásárhelyi református egyház-
községek lelkipásztorainak
alábbi nyilatkozatát. 

„A marosvásárhelyi református
egyházközségek lelkipásztorai, kö-
szönetünket fejezzük ki a marosvá-
sárhelyi RMDSZ támogató
munkájáért, és örömmel ismerjük
el a jó együttműködés eredmé-
nyeit.” 

A nyilatkozatot az alábbi refor-
mátus egyházközségek lelkipásztorai írták alá: 
Marosvásárhely I. Vártemplom Református Egyházközség
Marosvásárhely II. Gecse Utcai Kistemplom Református Egyházközség 
Marosvásárhely III. Alsóváros Református Egyházközség
Marosvásárhely IV. Szabadi Úti Református Egyházközség
Marosvásárhely V. Felsőváros Református Egyházközség
Marosvásárhely VI. Meggyesfalva Református Egyházközség
Marosvásárhely VII. Szabadság Utcai Református Egyházközség 
Marosvásárhely VIII. Cserealja Református Egyházközség 
Marosvásárhely IX. Tulipán Utcai Református Egyházközség
Marosvásárhely X. Kövesdomb Református Egyházközség 

Soós Zoltán lemond 
RMDSZ-es tisztségeiről

A Népújság már 2019. január 17-én főoldalon ezzel a képpel és prof. dr. Benedek Imre írásával jelezte a várható névváltoztatást

Soós Zoltán         Fotó: Nagy Tibor (archív)



Ismét marosvásárhelyi siker-
rel (is) zárult a POSZT, avagy
a szombaton véget ért Pécsi
Országos Színházi Találkozó.
A június 6-a és 15-e között le-
zajlott, immár 19. alkalommal
megszervezett szakmai fesz-
tivál és fórum a kortárs ma-
gyar színjátszás egyik
legjelentősebb eseménye,
amely az elmúlt év legjobb
magyar nyelvű előadásait
öleli föl és mutatja be.

Ezúttal a versenyprogram tizen-
négy produkciót tartalmazott, kö-
zöttük azt az előadást is, amelyet
ugyan a budapesti Radnóti Miklós
Színház mutatott be, alkotócsa-
pata révén mégis részben maros-
vásárhelyinek, illetve erdélyinek
mondható: a 10 című darabot Szé-
kely Csaba írta, Sebestyén Aba
rendezte, Bartha József a díszlet-
tervezője, Bianca Imelda Jeremias
a jelmeztervezője, zenéjét pedig a
székelyudvarhelyi születésű Cári
Tibor jegyzi. A szombat esti díját-
adón az előadás négy díjat is nyert
– a legjobb rendezés díját Sebes-
tyén Aba, a legjobb zeneszerző
díját Cári Tibor érdemelte ki, míg

a legjobb női alakítás díját Sodró
Eliza, a produkció egyik főszerep-
lője nyerte el. A negyedik díj a kö-
zönségdíj, amely egyértelműen
jelzi, hogy a szakma mellett a

publikum is nagyra értékelte az
előadást. A produkcióval és a dí-
jakkal kapcsolatosan Sebestyén
Abát kértük egy rövid beszámo-
lóra.

– A teljes munkafolyamat nagyon
jó volt, kiváló szöveg képezi az
előadás alapját, és nagy kihívás
volt ezt a történetet jól megszólí-
tani, mert a szent és a profán ütkö-
zéséről szól. Egy Isten iránti
igényt felmutató szöveg, amely az
istenkeresésről szól: tíz magányos
ember kétségbeesetten keresi a
boldogságot, az Istennel való ta-
lálkozást, és valahogy mindig fal-
nak ütközik. Olyan dimenziót
kívántam megteremteni, amely
behozza ebbe a történetbe a
transzcendentálist – ez volt szá-
momra a zene és az előadás teljes
képi világa. Bartha József hihetet-
lenül inspiráló teret álmodott, az
élőkamerázás, a kivetített képek
sorozata engem is megihletett. A
zene is megszólította a nézőket,
Cári Tibor nagyon erős zenét
szerzett. Ami a darab első olva-
sása után megragadt bennem, az
az oratórium szó volt, ekkor dön-
töttem el, hogy a produkció ora-
tóriumként kell majd
megszólaljon. A díszlet és a zene
milyensége, szakralitása pedig
megteremtette azt a fajta kontrasz-
tot, amely a szövegből és előadás-
ból megszületett. Fantasztikusan
jó munka, nagyon érdekes út volt
mindannyiunk számára, már a fő-

próbán éreztük, hogy itt valami kü-
lönleges született. Jó volt a csillag-
állás, egyből nagy lett a szakmai
visszhangja, Budapesten hatalmas
közönségsiker, mondhatni slágere-
lőadás lett, alig lehet jegyet kapni
rá. Ritka dolog, hogy a szakma és
a közönség is felkaroljon egy elő-
adást. Így mentünk el a POSZT-ra,
éreztük, hogy esélyesek vagyunk
több kategóriában is. Fantaszti-
kus, hogy a legtöbb díjat mi hoz-
tuk el, az én díjazásomat még ma
sem tudom felfogni, de nagyon
örülök neki. Remek visszaigazolás,
amely kötelez, hogy tovább men-
jünk ezen az úton – mondta Sebes-
tyén Aba.

A POSZT-tal kapcsolatosan a
Marosvásárhelyi Művészeti Egye-
tem közleményt küldött, amelyben
gratulálnak Sebestyén Abának, az
intézmény előadótanárának, to-
vábbá megjegyzik: a pécsi ese-
ménysorozaton díjjal tüntették ki az
említettek mellett Erdei Gábort, il-
letve Fazakas Júliát, az egyetem
volt színhészhallgatóit, az idei Nyílt
Fórum legjobb színművének járó
Vilmos-díjat pedig Oláh-Horváth
Sára, az intézmény volt rendező
szakos hallgatója kapta meg a ma-
gyarországi Színházi Dramaturgok
Céhétől. 

2019. június 18., kedd   _________________________________________________ KULTÚRA _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG 5

Kaáli Nagy Botond 

Díjeső marosvásárhelyieknek
Négy díjat nyert Pécsett Székely Csaba drámája, Sebestyén Aba rendezése 

Vetített történelmi előadás
Demeter Irén „Óvatosan lépkedj, az álmaimon jársz!” – Eltűnt világ

nyomában Kelet-Galícia, Podólia és Bukovina földjén címmel tart vetített
képes előadást a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi
János termében június 19-én, szerdán délután 6 órai kezdettel. Az előadás
számos olyan területet, történelmi emlékhelyet mutat be, amelyek koráb-
ban élénk kapcsolatban álltak Erdéllyel és az itt élő nemzetekkel, közös-
ségeikkel. A Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális Egyesület által
szervezett és a Bethlen Gábor Alapkezelő által támogatott rendezvényre
a belépés ingyenes.   

Forrás: Facebook

Végre vége. Szülőként számomra
ez a két szó foglalja legjobban össze
mindazt, amiért június közepét az év
kedvenc időszakai között tartom
számon. A végtelennek érzett sza-
badság érint meg mindig az ünnep-
lőbe öltöztetett iskolaudvarok
délelőtti fülledtségében, félúton a
köszöntőbeszédek és az oklevélosz-
tás között. Nem a saját szabadsá-
gomnak örvendezem ilyenkor
csendben, szinte észrevétlenül,
mégis mélyebb, tartósabb ez az
öröm, mint amit hajdani kicsenge-
tésekkor, vézna, fehér copfos leány-
kaként átéltem. Ha ismeretségi
körömben szétnézek, meggyőződhe-
tem arról, hogy nem vagyok ezzel
az érzéssel egyedül. A legtöbb anya,
édesapa – legalábbis azok, akikkel
kapcsolatban állok – intenzívebben
várja, fogadja az iskolai szünidő
beköszöntését, mint a közel három
hónap szabadsággal megajándéko-
zott gyermekek, fiatalok. Ők ilyen-
kor lélekben még nem léptek ki az
utolsó tanítási hetek hajrájából, fá-
radtak, ingerlékenyek, és annak
örülnek leginkább, ha ünneplés he-
lyett békén hagyjuk őket. Tapaszta-
lataim szerint kell pár hét, amíg a
kis és nagyobb vakációzók valóban
felfogják, elfogadják az új helyzetet,
azt, hogy vége a reggeli rohanás-
nak, a délelőtti tanórák stresszhely-
zeteinek, a délutáni leckeírás,
tanulás monotóniájának. Szülőként
sokszor siettetném, gyermekem he-

lyett is megélném, magamévá ten-
ném ezt az örömteli felismerést.
Ahogy jobban aggódtam nála, ha
félévi dolgozatot vagy nehéz felmé-
rőt írt, most ugyanúgy élen járok a
tanév végi tapsikolásban. Talán
megbocsátható, hogy mi, érzelmi
síkon mozgó, mindent ennek megfe-
lelően értelmező szülők az utolsó
csengőszóra hirtelen gyermeteggé
válunk, saját vakációink mélyre rej-
tett hangulatát hívjuk elő, és adjuk,
adnánk rá az ünnepeltre. Sürgetnénk
az örömöt, pedig a szünidőben éppen
az a legjobb, hogy – mint sok egyéb
másra – erre is bőven van idő. 

Nem kell telezsúfolni a szabadna-
pokat kirándulásokkal és találkozá-
sokkal – mint ahogy sokszor a
szűkre (és jövőtől valószínűleg még
szűkebbre) szabott téli, tavaszi va-
kációban tesszük –, elég csak hát-
radőlni, és megtapasztalni a
szabadság semmihez sem hasonlít-
ható élményét. Úgy gondolom, az
óráról órára beosztott hónapok
után gyermekeinknek erre van a
legnagyobb szükségük. Engedjük
őket a saját ritmusokban megízlelni
a „mindenre van időm” érzést, és
azt, hogy bőséges idejük fölött
maguk rendelkezhetnek. Meggyőző-
désem szerint ez az egyetlen módja
annak, hogy a külső elvárásokkal
teli tanév után befele is figyelni
kezdjenek, és megtalálják azt a hor-
zsolásokkal teli, boldog barna
„bennszülöttet”, akit tavaly szep-
temberben titkos álomkódokkal
nyíló szabadulószobában felejtet-
tek.

Út a „bennszülötthöz”

A prágai színházi tervezői quadriennálén
aratott sikert a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem diákjainak a munkája június 6-16.
között

A Prágai Quadriennálé 1967 óta a színházi tervezők
európai szemléje, ahol a színházi látványtervezés és
színházi építészet legrangosabb munkáival találkozhat
az érdeklődő. Az idén tizennegyedik alkalommal meg-
szervezett eseményen a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem két látványtervező szakos hallgatójának –
Roza-Maria Greab (II. év, osztályvezető tanár Dobre
Kóthay Judit) és Mihály Katalin (III. év, osztályvezető
tanár Jeremias Bianca) – munkája is kiállításra került.
Továbbá részt vettek a szemlén a Köteles utca volt di-

ákjai közül Czirják Beatrix (látványtervező szak, oszt.
v. tanár Bartha József), Beczásy Áron (rendező szak,
oszt. v. tanár Bocsárdi László), Nagy Botond (rendező
szak, oszt. v. tanár Bocsárdi László), Rancz András
(média szak, oszt. v. tanár Kós Anna), Kelemen Kinga
(látványtervező szak, oszt. v. tanár Dobre Kóthay
Judit).

A quadriennálén kialakított diákstand témája a talált
terek fogalmát járja körül A város romjai címmel, 
George Banu kurátori felügyelete alatt. A diákok prá-
gai részvételének megszervezője Dobre Kóthay Judit,
az egyetem látványtervező szakos tanára, a projekt az
ICR (Román Kulturális Intézet) támogatásával való-
sult meg.

Prágában állítanak ki a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem látványtervező szakos hallgatóiNagy Székely IIdikó
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Szerkeszti: Bodolai Gyöngyi

Jó hírei is vannak az alpol-
gármesternek, ugyanis siker-
rel pályázott az önkor-
mányzat a  regionális opera-
tív program keretében (POR)
– újságolja Sallai Imre alpol-
gármester. A Regionális Fej-
lesztési Minisztériumnál
megpályázott összegekből
folytatják az úthálózat kor-
szerűsítését, aszfaltoznak és
betonsáncot építenek ki
Nagysármáson és a hozzá tar-
tozó településeken. Jelenleg
Kissármáson folyik a munka,
és elkészül a Báld – Cseh-
telke közötti út is. 

Ezenkívül szabadidőközpontot
alakítanak ki a focipálya szom-
szédságában, ahol úszómedence is
lesz, és leaszfaltozzák az odave-
zető utat.  
Bölcsőde készül, korszerűsítik 
az általános iskolát

Mivel igény van rá, a régi ma-
gyar óvoda épületéből bölcsődét
alakítanak ki. Az 1900-as évek
kezdetén iskolának emelt épület-
ben rossz körülmények között
évekig a magyar óvoda működött.
Mivel a településen 140 s három

év alatti gyermek van, a szülők
igényt tartottak egy bölcsődére,
amit a felújított épületben fognak
berendezni. 

Korszerűsítik az általános is-
kola épületét és a báldi iskoláét is.
Az előbbit újrafedik, s mindkettő-
ben önálló alternatív energiaforrá-
sokkal biztosítják a fűtést és a
meleg vizet, a falakat szigetelik, és
mivel csökkent a gyermekek
száma, ott fognak tanulni ősztől a
magyar tagozatra járó általános is-
kolás diákok is. 

A régi mozi épületét ugyancsak
a pályázat keretében korszerű mű-
velődési otthonná alakítják, kör-
nyezetét rendezik. 

A pályázatokban vállalt munká-
latokat 2022-ig kell befejezni, az
önrészbe a saját források mellett
számítanak a megyei tanács támo-
gatására is. 
Szántóföldeket öntött el a víz

A júniusi esőzések nem kí-
mélték Nagysármást sem, a
helységet átszelő Mezőpatak
megnőtt, és 24 hektár mezőgaz-
dasági területet öntött el, 24 hek-
tár szántót és 14 hektár kaszálót
– válaszolja érdeklődésünkre
Sallai Imre alpolgármester, majd
hozzáteszi, hogy a területek
ötven százalékát, ahonnan ha-
marabb visszahúzódott a víz,
meg lehet menteni. 

Az ok kettős: egyrészt a pata-
kon átvezető három betonhíd lába-
inál áll a víz, és hamar benövi a
sás, bár az utóbbi 15 évben a víz-
ügy szakemberei háromszor kotor-
ták ki a medret. Ahol áll a víz, ott
hamar felgyűl a hulladék, hetente
öt-hat zsák műanyag szemetet
szednek össze. De nemcsak a
patak medréből, a településről is
közmunkásokkal nyolc-tíz köbmé-
ter műanyag palack gyűl össze,
amit az ott lakók egy része a kihe-
lyezett szemétkosarak ellenére az
utcán dob el.

A város rákfenéje az akadozó 
ivóvízellátás 

Továbbra is nagy gondot jelent
a település vízellátása. Ottjártunk-
kor, az idei nyár egyik legmele-
gebb napján csak hörögtek a
csapok, egész nap nem tudtunk
kezet mosni. Az alpolgármester
szerint az Aquaserv nem pumpál
elég vizet a vezetékbe, és nagy
melegben víz nélkül marad a
város. Ez nagy gondot okoz a
tömbházakban, és például a
SMURD sármási pontján is víz
nélkül maradtak, mert nem jelezte
senki előre, hogy megszűnik a víz-
ellátás. A közkutak vize  ivóvíz-
ként nem használható, mégis
vannak, akik arra kényszerülnek,
hogy abból igyanak. 
900 millió köbméter gázt tárolnak 

Nagysármás iparának legfonto-
sabb ágazata a gáz. Erről kérdez-
zük Mocean Ioan polgármestert,
aki geológus mérnökként ebben a
szakmában dolgozott. 

Amint elmondta, a korszerű,
energiatakarékos gáztároló állo-
máson, amely Kissármáson talál-
ható, ahol több mint száz évvel
ezelőtt a földgázt felfedezték, 65
személyt foglalkoztatnak. A
2016. évi 238 millió lejes beruhá-
zás nyomán, amikor új gázsűrítő
és -szárítóegységgel bővült a tá-
rolóállomás, jelenleg 900 millió
köbméter földgázt tudnak tárolni.
Románia tárolóképessége a beru-
házás nyomán 3,3 milliárd köb-
méterre bővült. Ez a Sármáson
kitermelt gáz mellett jórészt
Oroszországból érkezik. A tervek
szerint a kapacitást bővíteni fog-
ják.

A polgármester is kiemelte a
három elfogadott terv fontosságát
(a bölcsőde, a  mozi átalakítása
kultúrházzá, valamint sport- és
szabadidőközpont), amelyből ket-
tőt június 10-én már alá is írtak, és
ha megvalósulnak, a jelenlegi
nyolc kilométerből mindössze egy
aszfaltozatlan utca marad Nagy-
sármáson.

Megújul a sármási református templom 
Kopjafát állítottak

Tervek és bosszúságok
Sikeres pályázatok: aszfaltozás, 
szabadidőközpont, új kultúrház

Szép, új tetőszerke-
zetet kapott a
nagysármási refor-
mátus templom. A
magyar állami tá-
mogatással végzett
munka eredménye
messzire látszik. Az
ácsok szép munkát
végeztek, kicserél-
ték a gerendákat és
a léceket is, a jó mi-
nőségű cserép alá
szigetelőfóliát tet-
tek, új a csatorna
is.

Kovács Szabadi Le-
vente református lel-
késszel vesszük számba
a templom belsejében
szükséges további teen-
dőkkel együtt. És köz-
ben újra
rácsodálkozunk a Me-
zőség egyik legszebb
templomára, amelyet
1903-ban fejeztek be. A
neogótikus stílusú épü-
let mind külsejében,
mind érdekes kialakí-
tású, kereszt alakú
belső terében a tágasság érzetét
kelti. Habár megviselte az idő, még
mindig szépek a fémből készült gó-
tikus ablakok. Mondja is a lelkész,
hogy bár nem nyilvánították műem-
léknek a templomot, kár lenne az
ablakokat termopánra cserélni. A
bútor, a padok, a szószék, az úrasz-
tala, az orgona is míves, szép
munka, és csupa fény a templom
belseje. Annak ellenére, hogy néhol
kicsit megrepedtek, a falak egészsé-
gesek, nem támadta meg őket a sa-
létrom, s talán sikerül a templom
belsejét is megújítani. 

Amint a lelkész beszámolt, min-

den egyháztagtól kértek adományt,
hogy a hiányzó 8-9.000 eurót pó-
tolni tudják. Ha sikerül újabb támo-
gatást megpályázni, és a belseje is
megújul, akkor versenyezhet nem-
csak a Mezőség, hanem a megye
egyik leglátványosabb, legszebb
templomának a címéért, ahol oda-
adó, híres lelkészek hirdették az
igét. Köztük van Hermán János, a
Mezőség apostola, aki 195l-1995
között volt a gyülekezet lelkésze. 

A templom előtt kis teret alakí-
tottak ki, ahol egy kopjafát állítot-
tak fel az 1896-os betelepítések
emlékére Őseink földjén, szüleink
nyelvén, töretlen hittel felirattal. 

Hazatérésre készen 

Napközis 
csoport indul 

Június 14-én évzáró volt a szép, új
sármási óvodában is, ahonnan négyen
mennek a magyar tannyelvű előkészítő
osztályba. Újdonság, hogy jövőre nap-
közis csoport is indul, ahova több a je-
lentkező, mint a kicsire méretezett
termek befogadóképessége – tájékozta-
tott Kecskés Izabella óvónő. A napközis
mellett működni fog egy normál prog-
ramú óvodai csoport is. 

A sármási szórványbentlakásban
is készen vannak már a gyermekek
csomagjai, ezúttal nem hétvégére,
hanem a szünidőre viszi haza őket a
kisbusz. Amint a mosolygós újősi
Darlaczi lányok elmondták, várják is
meg nem is a szünidőt. Nekik köny-
nyű volt, hiszen a hét testvér közül
négyen laktak a bentlakásban, a he-
tedikes Dalma, a másodikos Tímea,
az elsős Dániel és az előkészítő osz-
tályos Elemér. Otthon még két kis-
testvérük van, egy öt- és egy
egyéves. A lányokkal hasonló véle-
ményen van a hetedikes tusoni Bor-
bély Emma is, ők is heten vannak
testvérek, és rajta kívül két öccse
lakik a szórványbentlakásban, a ne-
gyedikes Sándor és az előkészítő

osztályos Ferenc. Bár aznap nem
volt víz, elmondták, hogy jól érzik
magukat a bentlakásban, ahol szeret-
nek fürödni, ahol finom az étel, és
bármikor kérik, a két felügyelő, Iza
és Rozika néni mindig szívesen segít
a tanulásban és bármi másban is,
amire kérik őket. Mindketten szíve-
sen vállalták a gyermekek nappali és
éjszakai felügyeletét, próbálnak segíti
az otthon lakóinak, nevelni őket, néha
komolyan, máskor játékosan, mert a
tanulás mellett jut idő a játékra is. Ha
nem is lesznek valamennyien kitűnő
tanulók, ha elvégzik a nyolcadik osz-
tályt Szamosújváron a Téka Alapít-
ványnál, azután tanulhatnak
mesterséget is – mondja Rozika, az
éjszakai felügyelő.

Művelődési házzá alakul a hajdani mozi Fotó: Nagy Tibor

Sallai Imre

Mocean Ioan 



Már az első nap mintegy két-
ezren fordultak meg a nagy-
kendi levendulafesztiválon,
így a szervező Rózsa család
méltán reménykedik abban,
hogy néhány év múlva újabb
értékes fesztiválként fogják
számontartani kezdeménye-
zésüket. Az elmúlt hétvégén
azonban nemcsak itt, hanem
Mezőmadarason is teret biz-
tosítottak azoknak, akik
imádják ezt a jellegzetes il-
latú lila virágot.

Két napon át érkeztek kíváncsi
vagy céltudatos személyek, cso-
portok a nagykendi mezőre, ahol
legtöbben a félhektáros levendula-
parcellát „szállták meg”, de má-
soknak is akadt látni- és falnivaló.
Nemcsak a hőség elől lehetett és
kellett a sátrak alá húzódni, hanem
a dombról beérkezőknek pihenni,
egy pohár hűsítő levet, fagylaltot
vagy sört is ajánlatos volt elfo-
gyasztani, aki pedig megéhezett, az
rostonsültet is falatozhatott vagy
gulyást, amíg a kisgyerekek is el-
szórakoztak a téren. Aztán kendi
mézet, csuhédíszeket vagy kőrispa-
taki szalmakalapot is lehetett vásá-
rolni, hogy a kellemes órák
emlékét ne csak egy csokor lila le-
vendulavirág idézze fel majd ott-
hon.
Sátrak, koncertek, 
gyermekprogramok

Pénteken nem hivatalos megnyi-
tót tartottak a szervezők és az ön-
kéntes segítők, de a faluból is
kijöttek néhányan a gitár- és ének-
szóba bekapcsolódni. Kapuit csak
szombaton reggel nyitotta meg a
második alkalommal szervezett le-
vendulafesztivál, s bár nem mérték
pontosan, már az első nap folya-
mán mintegy kétezren fordultak
meg a helyszínen. Vasárnap dél-
előtt is sereglett a tömeg a mezőre,
a nap végére mintegy háromezerre
becsülték a látogatók számát. Érke-
zéskor ollót kaptak az emberek, s
mellé utasítást is, hogy a levendu-
lának csupán a zöld, kivirágzott ré-
szét szabad levágni, aztán ki-ki
kedvére gyűjthette a csokorra
valót, amiért öt lejt kellett vissza-
érkezéskor befizetni, és ugyanott
lehetett a család által előállított le-
vendulatermékekből is vásárolni.
Akinek kedve támadt, az egy erre
a célra elkülönített parcellában

fényképezkedhetett,
a rendezvénynek
saját fotósa is volt.
A gyerekek sem
unatkoztak eköz-
ben, számukra egy
csúszdatornyot és
egy ugrálót állítot-
tak fel, egyik sátor-
ban pedig
arcfestésre sorakoz-
hattak. A tervezett
Legendárium-film-
vetítés elmaradt,
amiért a szervezők
elnézést is kérnek,
de a tűző napsütés
miatt a fehér sátra-
kat nem sikerült le-
sötétíteni. De
kárpótolhatta dél-
után a gyerekeket a
marosvásárhelyi
Póra Zoli és a Stone
Hill koncertje is, azt
megelőzően a kendi
Nagy Mihály gitár-
virtuóz szórakoz-
tatta a kilátogatókat,
este pedig a kézdi-
vásárhelyi Ergo
Sum koncertezett a
színpadon. Vasár-
nap délután Fehér
Csaba lépett szín-
padra, egyéb prog-

ramot viszont nem szerveztek a
második napra, hiszen tavalyi ta-
pasztalatuk szerint estefelé már ha-
zautaznak a látogatók. Viszont
mindkét nap folyamatos volt a le-
vendulagyűjtés.
Szedd magad, érezd jól magad!

Tavalyelőtt szerveztek egy
Szedd magad! akciót a levendula-
ültetvényen, s mivel sikere volt, ta-
valy már fesztivál született belőle,
idén pedig folytatták – idézte fel
Rózsa Csaba tulajdonos. Arra töre-
kednek, hogy a virággyűjtést más
programokkal is kiegészítsék, és
hosszú távon kulturális fesztivált
hozzanak létre. Erdélyben számos
jó zenekar és színház van, így kár
volna nem ezek közül válogatni.
Egyelőre a család saját erőből szer-
vezi a rendezvényt, az egész évi
munka és termés értékét a fesztivál
költségeibe fektetik be, de így is rá-
fizetéssel kell számolniuk. Ez nem
riasztja el őket, hiszen céljuk az,
hogy először a fesztivált „felépít-
sék”, legyen annak értéke Erdély-
ben, majd utána megpróbálhatnak
némi pénzt kérni a látogatóktól be-
lépő, sorsjegy formájában. Egyesü-
let is alakul, remélik, hogy ennek
keretében pályázni is tudnak majd,
hogy a belépő a jövőben is ingye-
nes vagy legalábbis minimális ér-
tékű legyen, és olyan fesztivált
nyújtsanak, ahol mindenki jól érzi
magát.
Kezdetben ellenszenves volt

A fiatal család a rendezvény-
szervezést választotta jövőbeli
megélhetési forrásként, a levendu-
latermesztés egy véletlen jó törté-
net az életükben. Csaba
kertészmérnöknek tanult, az ősök-
től örökölt földterületeken zöldség-
termesztéssel foglalkozott. A dísz-
és gyógynövényeket nem kedvelte,
de miután „találkozott” a levendu-
lával, egy fél hektárt ezzel ültettek
be, a zöldségest pedig felszámol-
ták. Elsődleges termékük a nyers
virág, amit ilyenkor leszednek az
érdeklődők, és ugyancsak nyers vi-
rágból készítenek szörpöt is egy
farkaslaki kisüzemben, ami kelle-
mesen hűsítő ital a nyári melegben,
de van, aki a kávéba is csorgat be-
lőle. A nagymamáik által varrt zsá-
kocskák és párnácskák viszont
száraz virággal vannak megtöltve,

sokan szeretik a nyugtató levendu-
laillatot. Csaba felesége, Orsolya
színésznő, de nagy élvezettel készít
mindenféle szappant, nem csak le-
vendulásat, hanem a citromtól a
mákig és fahéjig mindennel ke-
verve. A virágból illóolaj is készül,
s mivel lepárlással dolgoznak, az
eljárás folyamán visszamaradó le-
vendulavizet is értékesítik, hiszen
ez antibakteriális hatású, nyugtatja
az égett vagy rovarcsípte bőrt, de
jó arclemosó is. Nincs sok termé-
kük, de egyik virágterméstől a má-
sikig mindig kitart – mutatták be a
készletet.
Érdemes volt kilátogatni

A faluból sokan kijöttek, nem-
csak a rendezvény előtt segíteni a
területtakarításban, térkiépítésben,
hanem a fesztiválra is, és gratulál-
tak a családnak. Gergely Kriszta és
Koncz Gabriella délelőtt fordult
meg a mezőn, a kisgyereket is el-
hozták, mert egyre több program
szól a kisebbeknek. A tavalyihoz
képest sokkal jobbnak találták a
szervezést, nagyon jónak a hangu-
latot. Friss levendulával tértek
haza, hiszen virágkötészettel fog-
lalkoznak, és jólesett kijönni a ter-
mészetbe alapanyagot gyűjteni –
vallották be lapunknak. A marosvá-
sárhelyi Badics Petra ismeri a csa-
ládot és termékeit, most eljött
élőben is megismerni környezetü-
ket. Használja a levendulaterméke-
ket, ismeri a növény jótékony
hatását, és odafigyel arra, hogy kis-
gyerekét ne mesterséges anyagok-
kal kezelje például egy rovarcsípés
esetén, hanem levendulavízzel, de
a szörp is hűsítő ital nyáron – véli.

Jakab Attila és Fülöp Istvánné
kimondottan a levendulafesztivál
miatt utaztak ide családostul a hét
végén Gyergyószárhegyről. A csík-
somlyói búcsún szereztek tudo-
mást a rendezvényről, hallottak a
mezőmadarasiról is, de a kendit vá-
lasztották azért is, mert család- és
gyerekprogramokat is kínál. Na-
gyon szeretik a levendulát, és a
házigazdáktól ígéretet is kaptak,
hogy szert tehetnek majd néhány
palántára is. Nagyon szeretnék
meggyökereztetni, hiszen eddigi
próbálkozásaik sikertelenek voltak,
az ő vidékükön nem termett meg
ez a virágfajta.

Több ezren az idei rendezvényen is
Sikeres a kendi levendulafesztivál
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Mintegy ötezer ember fordult meg a két nap alatt a kendi ültetvényen  Fotó:  Gligor Róbert László

Kicsik és nagyok szívesen érkeztek a hétvégi rendezvényre



Rögzítette a következő idény legfontosabb időpont-
jait a labdarúgó-szövetség végrehajtó bizottsága. El-
tekintve az 1. ligától, amelynek a megszervezése a
profi liga hatásköre, a felnőttbajnokságban minden or-
szágos szintű hivatalos időpont ismert. Nem csak a
bajnokságok és a kupa lebonyolítási dátumai, hanem
az átigazolási időszakok is.

A vakáció nagyon rövid, hiszen alig fejeződött be
az osztályozó az 1. liga utolsó kiadó helyéért, július
6-án máris odaítélik az idény első serlegét. A Szuper-
kupát a bajnok Kolozsvári CFR és a kupagyőztes
Konstancai Viitorul között Ploieşti-en rendezik meg,
egy héttel az 1. liga 2019–20-as idényének rajtja előtt.

Az élvonaltól eltekintve az első hivatalos időpontot
július 31-ére, egy szerdai napra tűzték ki, amikor a
Románia-kupa első megyeközi fordulóját rendezik.
Ebben a fázisban a megyei kupagyőztesek mellett az
előző idényben a 3. ligában a gyengébb helyeken vég-
zett csapatok szerepelnek. Maros megyében a kupa-
döntőt szerdán rendezik a Nyárádtői Unirea és a
Marosvásárhelyi Atletic részvételével. A győztes mel-
lett minden bizonnyal pályára várják a Marosvásár-
helyi MSE-t és a Radnóti SK-t, még akkor is, ha
ezeknek a kluboknak jelenleg nem a kupa az első
számú prioritásuk. A szabály értelmében azonban a
meg nem jelenésük azonnali kizárással jár a felnőtt-
bajnokságból is. A jobb helyen végző Szászrégeni
Avântul nagy valószínűséggel csak a 2. körben kap-
csolódik be, amelyet augusztus 14-ére írtak ki. Au-
gusztusban és szeptemberben még két kört játszanak
a 2. ligás csapatok bevonása után, míg a tizenhatod-
döntők időpontját, amikor az élvonalbeli csapatok is
pályára lépnek, szeptember 25-26-ára írták ki.

A 2. liga augusztus 3-án rajtol 20 csapat részvéte-
lével, Maros megye, sajnos, ebben az idén nem érde-
kelt. A 3. liga első fordulóját augusztus 24-én
rendezik. Az odavágók 15 fordulóját ezt követően heti
rendszerességgel játsszák, az idei utolsó játéknap no-
vember 30-én lesz.

A 3. ligában egyébként az idén is öt csoportot ala-
kítanak ki, egyenként 16 csapattal. Egyelőre a szász-
régeni Avântul indulása a biztos. A Marosvásárhelyi
MSE jelezte a szövetségnek, hogy amennyiben marad
szabad hely, akkor érdekelt az indulásban, és nagy va-
lószínűséggel ott lesz a rajtnál a Marosvásárhelyi
CSM is. A Radnóti SK esetében, amely az utolsó he-
lyen végzett az előző idényben az V. csoportban, ele-
nyésző annak az esélye, hogy maradjon annyi szabad
hely, hogy visszairatkozhasson, bár ki tudja? A cso-

portok összetételét – az utóbbi évek gyakorlata szerint
– csak egy héttel a rajt előtt véglegesítik.

A nyári átigazolási időszak tegnap kezdődött, és
szeptember 7-éig tart, míg a téli transzfereket január
19-e és február 15-e között lehet iktatni. Kivételt ké-
peznek a megyei szintű bajnokságok, ahol a tavaszi
rajt előtt 48 órával jár le a határidő.

Az A csoport küzdelmeivel el-
kezdődött az olaszországi U21-es
labdarúgó-Európa-bajnokság. A
torna első meccsén a belgák bő ne-
gyedóra után már vezettek a lengye-
lek ellen, akik azonban nem törtek
meg, és még az első félidőben
egyenlíteni tudtak, majd a második
félidőben újabb két gólt szereztek.
A belgák ugyan a hajrában még tud-
tak szépíteni, de pontot nem sikerült
szerezniük.

A második meccsen a házigazda
olaszok rögtön a meccs elején hát-
rányba kerültek a spanyolokkal
szemben, akik jobban is játszottak
ebben a játékrészben. Így már az is

meglepetés volt, hogy a hazaiaknak
még az első félidőben sikerült
egyenlíteniük.

A második félidőben aztán az
olaszok váltani tudtak, sokkal job-
ban játszottak, és egy gyors kontrá-
ból, illetve egy büntetőből szerzett
góllal eldöntötték a mérkőzést, így
győzelemmel kezdhették a tornát.

Eredmények: U21-es Európa-
bajnokság, A csoport: Lengyelor-
szág – Belgium 3-2 (1-1),
Olaszország – Spanyolország 3-1
(1-1).

A csoport állása: 1. Olaszország
3 pont, 2. Lengyelország 3, 3. Bel-
gium 0, 4. Spanyolország 0.

Olasz és lengyel győzelemmel
indult az U21-es Eb

Rögzítették 
a labdarúgó-bajnokságok időpontjait

Nem kevesebb mint négy volt 1. ligás já-
tékossal állt pályára a Marosvásárhelyi CSM
a 3. ligába jutásért kiírt osztályozón, közöttük
ketten, Astafei és Ferfelea pedig nemcsak
egyszerűen pályára léptek az élvonalban,
hanem bizonyítottak is. Ez a szintkülönbség
pedig meglátszott Fehér megye bajnoka, a
Péterfalvi Sportul elleni találkozón, a 3. li-
gába jutásért kiírt osztályozó első menetében.

A marosvásárhelyi házigazdák már a kez-
dőrúgás után helyzetbe kerültek Astafei
révén, aztán pedig folyamatosan nyomás alatt
tartották a vendégek kapuját. Az 5. percben
meg is tört a jég, Astafei labdát kapott a
védők között, és az ötös sarkából laposan a
hosszú sarokba lőtt (1-0). Két nagy hazai le-
hetőség után jött a második gól: Petra kapott
labdát a tizenhatoson belül, két csellel lövő-
helyzetbe hozta magát, és lapos lövése a sa-
rokban kötött ki (2-0). A hazai csapat
legjobbja, Ferfelea aztán két perc alatt lőtt két
gólt. A 28. percben egy visszapasszolt labdát

küldött a 16-os vonaláról lendületből a hálóba
(3-0), egy perccel később pedig a védőktől
lopott el labdát, és üresen rávezetve ellőtte
Lepădat mellett (4-0).

Csak ezt követően jegyezhettünk fel né-
hány vérszegény vendégpróbálkozást, míg a
félidő Ferfelea mellé szálló kapáslövésével
zárult.

A második félidő elejére rányomta a bé-
lyegét a szünetben eleredt zápor, amely fel-
áztatta a talajt, és a játékosok nehezen őrizték
meg az egyensúlyukat. Ezért a következő gól
már csak akkor esett, amikor elcsitult az eső,
mégpedig egy szabadrúgást követően, ame-
lyet Ferfelea végzett el a 67. percben. A lö-
vést Lepădat csak maga elé tudta ütni, és
Bocicor gyorsabban csapott rá a labdára,
mint ahogy ismét odaért a kapus (5-0). A ha-
todik gólt Candrea szerezte, aki egy szöglet
után addig forgolódott, míg lövőhelyzetbe
nem került, és nem hibázott 
(6-0).

Míg a Marosvásárhelyi CSM részéről még
legalább öt lehetőség maradt ki, a péterfal-
viak a 63. percben közelítették meg veszélye-
sen Husar kapuját, de a sorozatos védelmi

hibákat nem tudták kihasználni. A visszavá-
gót szombaton a közigazgatásilag Szászse-
beshez tartozó Péterfalván rendezik, azonban
a feljutás kérdése minden bizonnyal eldőlt.

Az FC Hermannstadt maradt az 1. ligában
A visszavágót elvesztette, de a párharcot meg-

nyerte Vasile Miriuţă együttese, az FC Her-
mannstadt a labdarúgó 1. ligás tagságért vívott
osztályozón. A kétgólos kolozsvári győzelem után
a nagyszebeni labdarúgócsapat múlt szerdán
hazai pályán kivárásra játszott a 2. liga bronzér-
mese, az Universitatea ellen, és sokkal inkább ko-
lozsvári vendége lendületének megtörése volt a
célja, mint a gólszerzés. A mindkét oldalon zava-
ros, kapkodó játék a második félidő közepén
élénkült meg, amikor Dorin Goga fejes góljával
az Universitatea megszerezte a vezetést. Ám a
szebeni védelem ezt követően nem engedett több
helyzetet a kolozsváriaknak, így a tavaly feljutott
Hermannstadt a következő idényben is az élvo-
nalban szerepelhet, írta jelentésében az NSO. De
immár a Kisvárdára szerződő Miriuţă nélkül,
akinek utódja román sajtóhírek szerint a bajnok
CFR korábbi edzője, a portugál António Conce-
icao lesz, tették hozzá.

A csoportok összetétele
* A csoport: Olaszország, Spanyolország, Lengyelország, Belgium
* B csoport: Németország, Dánia, Szerbia, Ausztria
* C csoport: Anglia, Franciaország, Románia, Horvátország

A TVR közvetíti a román csapat mérkőzéseit
Ma elkezdi szereplését az

U21-es labdarúgó-Európa-baj-
nokságon a román csapat is.
Első ellenfele, 19.30 órai kezdet-
tel, Horvátország lesz. A mérkő-
zést a Román Televízióban lehet
megtekinteni, a román nemzeti
adó egyébiránt a kontinentális
torna valamennyi (21) meccsét
élőben közvetíti.

A román keret összetétele:
* kapusok: Ionuţ Radu

(Genoa), Cătălin Căbuz (Hermannstadt), Andrei Vlad (FCSB)
* hátvédek: Cristian Manea (Kolozsvári CFR), Ionuţ Nedelcearu

(FC Ufa), Adrian Rus (Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK), Alexandru Paş-
canu (Leicester City), Virgil Ghiţă (Konstancai Viitorul), Florin Ştefan
(Sepsi OSK), Radu Boboc (Viitorul), Ricardo Grigore (Bukaresti Di-
namo)

* középpályások: Tudor Băluţă (Viitorul), Dragoş Nedelcu (FCSB),
Alexandru Cicâldău (CSU Craiova), Andrei Ciobanu (Viitorul), Dennis
Man (FCSB), Ianis Hagi (Viitorul), Florinel Coman (FCSB), Darius
Olaru (Medgyesi Gaz Metan), Denis Drăguş (Viitorul), Vlad Dragomir
(Perugia)

* támadók: George Puşcaş (Palermo), Adrian Petre (Esbjerg fB),
Andrei Ivan (Bécsi Rapid)

Eredményjelző
A 3. ligás labdarúgó-bajnokságba jutásért kiírt osztályozó párharcok első meneté-

nek eredménye: Bákói CSM (Bákó) – Viitorul Albeşti (Botoşani) 5-0, Viitorul Liteni
(Suceava) – Németvásári Ozana (Neamţ) 1-4, Huşana Huşi (Vaslui) – Moldova Cris-
teşti (Iaşi) 3-0 (a vendégeknek nincs jogi személyiségük, így nem indulhatnak a 3. li-
gában), Sülelmedi Viitorul (Máramaros) – Nyirsidi Unirea (Szilágy) 2-2,
Szatmárnémeti CSM (Szatmár) – Óradnai Minerul (Beszterce-Naszód) 5-0, Szászfe-
nesi CS (Kolozs) – Váradszentmártoni CSC (Bihar) 0-2, Gyergyószentmiklósi Jövő
(Hargita) – Sellemberki Viitorul (Szeben) 2-3, Zágoni Kitartás (Kovászna) – Zernyesti
Olimpic (Brassó) 2-1, Marosvásárhelyi CSM (Maros) – Péterfalvi Sportul (Fehér) 6-
0, Kiskrassói Voinţa (Krassó-Szörény) – Kisbecskereki Fortuna (Temes) 0-2, Pécskai
Progresul (Arad) – Hátszegi Retezatul (Hunyad) 2-1, CS Strehaia (Mehedinţi) – Gi-
lortul Târgu Cărbuneşti (Gorj) 2-1, Real Bradu (Argeş) – Viitorul Dăeşti (Vâlcea) 1-
2, Unirea Brânceni (Teleorman) – Tractorul Cetate (Dolj) 0-0, CSM Slatina (Olt) –
Gloria Corneşti (Dâmboviţa) 2-0, Mostiştea Ulmu (Călăraşi) – Bukaresti Carmen 3-
3, Recolta Gheorghe Doja (Ialomiţa) – Viitorul Pantelimon (Ilfov) 2-0, AS Mihai
Bravu (Gyurgyevó) – CS Blejoi (Prahova) 0-3, Galaci Universitatea Dunărea de Jos
(Galac) – Fotbal Team Săgeata (Bodza) 2-1, Viitorul Ianca (Brăila) – Mausoleul Mă-
răşeşti (Vrancea) 5-1, Pescăruşul Sarichioi (Tulcea) – Poseidon Limanu-2 Mai (Kons-
tanca) 1-2.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó osztályozó a 3. ligába jutásért, első menet: Marosvásárhelyi CSM – Pé-

terfalvi Sportul 6-0 (4-0)
Marosvásárhely, Sziget utcai stadion, 600 néző. Vezette: Marius Chioran (Kolozs-

vár) – Raul Ghiciulescu (Lugos), Ioan Corb (Szatmárnémeti). Ellenőr: Ovidiu Tâlvan
(Nagyszeben), Marcel Şavaniu (Brassó).

Gólszerzők: Astafei (5.), Petra (22.), Ferfelea (28., 29.), Bocicor (67.), Candrea (71.).
Sárga lap: Chîrlejan (59.), Bocicor (86.), illetve Ludwig (39.).
Marosvásárhelyi CSM: Husar – Murar, Candrea, Birtalan, Caliani (77. Iuşan),

Inţa (56. Bocicor), Iliescu, Petra (72. Demian), Chîrlejan (82. László), Astafei, Ferfe-
lea.

Péterfalva: Lepădat – Curtean, Ludwig (46. Gavriluţă), Buliga, Bălaş, Stancu (46.
Afrapt), Ştefan, Cristea (46. Ignat), Ianc (69. Mărginean), Oltean, Lăcătuş.

Ganea lesz az edző?
A helyszínen tekintette meg a mérkőzést Ionel Ganea egykori válogatott játékos,

aki már dolgozott Marosvásárhelyen, amikor egy ideig a volt ASA kispadján foglalt
helyet. A hírek szerint azért, mert a klub vezetősége azt szeretné, hogy a 3. ligában
szakmailag ő irányítsa a csapatot. A Marosvásárhelyi CSM nem titkolt célja, hogy
már az első idényben megnyerje a 3. ligás csoportját, és feljusson a 2. ligába. Ehhez
vélhetően jelentősen megújul a keret is majd.

Fotó: a Marosvásárhelyi CSM közösségi oldala

A következő fociévad első serlegét július 6-án ítélik oda: a Szuper-
kupáért a bajnok Kolozsvári CFR és a kupagyőztes Konstancai Vii-
torul Ploieşti-en mérkőzik meg. Fotó: Libertatea
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Fél lábbal a 3. ligában

Bálint Zsombor

Fotó: FRF



A Nagyváradi CSM győzelmével zárult a
férfikosárlabda Nemzeti Liga, amelyet elő-
ször rendeztek értékcsoportokra osztott 22
csapat részvételével (amelyből Brăila vissza-
lépése miatt 21 fejezte be az idényt). A nagy-
váradiak ezzel megvédték a tavaly szerzett
bajnoki címet, noha az alapszakaszt csak a ne-
gyedik helyen zárták, a középszakasz után
pedig a harmadik helyről vágtak neki a ráját-
szásnak. A könnyebb első kör után az elődön-
tőt és a döntőt is pályahátránnyal játszották
Cristian Achim tanítványai, ám előbb – irigy-
lésre méltó költségvetése alapján – a legna-
gyobb favoritnak számító Kolozsvári U-BT-t
búcsúztatták, és ezzel kiprovokálták Mihai
Silvăşan edző lemondását, aki a rengeteg pénz
és kiváló játékoskeret dacára az idén sem tu-
dott bajnokságot nyerni. Aztán a döntőben az

alap- és középszakaszt is első helyen végző
Nagyszeben következett, amely ellen kétszer
nyertek idegenben. A szebenieknek sikerült
egyszer visszavágniuk a Körös partján, a so-
rozat azonban megállt a negyedik mérkőzés
után, a váradiak sikerével, akik – nem mellé-
kesen – dupláztak az idényben, hiszen a kupát
is ők nyerték.

A bajnoki eredmények alapján a két dön-
tősnek van joga (és a szövetség szabályai sze-
rint kötelezettsége) beiratkozni a Bajnokok
Ligájába, míg Kolozsvár és Craiova az Eu-
rópa-kupában indulhat. Az európai kosárlab-
dát irányító szerv még nem véglegesítette a
rendezési rendszert, ezért nem világos, hogy
a romániai csapatoknak kell-e selejtező körö-
ket játszani, és mennyit, ám az előző évek ta-
pasztalatából kiindulva a két BL-ben induló
csapat ha el is bukja a selejtező kör(öke)t, szá-
mukra biztosított a részvétel az Európa-kupa
csoportkörében. Fotó: a Nagyváradi CSM közösségi oldala

Bálint Zsombor
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Nagyvárad megvédte a bajnoki címét

Eredményjelző
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, a rájátszás utolsó eredményei: 
* döntő: első két mérkőzés (három győzelemig tartó párharc): Nagyszebeni CSU – Nagyváradi CSM 87:89 és 62:64; harmadik és

negyedik mérkőzés: Nagyváradi CSM – Nagyszebeni CSU 64:71 és 75:66 (3-1)
* helyosztók (két győzelemig tartó párharcok):
a 3. helyért: Kolozsvári U-BT – SCM U Craiova 89:82, SCM U Craiova – Kolozsvári U-BT 79:92 (0-2).
az 5. helyért: Temesvári SCM – BCM U FC Argeş Piteşti 75:61, BCM U FC Argeş Piteşti – Temesvári SCM 95:69, Temesvári SCM

– BCM U FC Argeş Piteşti 72:79 (1-2)
a 7. helyért: Bukaresti Steaua – Bukaresti Dinamo 75:68, Bukaresti Dinamo – Bukaresti Steaua 58:71 (0-2).
* A 17-21. helyekért zajló torna: Bukaresti Agronomia – Kolozsvári U 82:80, Zsilvásárhelyi ACS – Bukaresti Agronomia 74:67,

Bukaresti Rapid – Kolozsvári U 91:70, Kolozsvári U – Bukaresti Aurel Vlaicu Főgimnázium 62:55, Bukaresti Rapid – Zsilvásárhelyi
ACS 62:55.

A bajnokság végeredménye
1. Nagyváradi CSM, 2. Nagyszebeni CSU, 3.

Kolozsvári U-BT, 4. SCM U Craiova, 5. BCM
U FC Argeş Piteşti, 6. Temesvári SCM, 7. Bu-
karesti Steaua, 8. Bukaresti Dinamo, 9. CSO Vo-
luntari, 10. Galaci Phoenix, 11. Marosvásárhelyi
CSM, 12. Medgyesi CSM, 13. Konstancai Pho-
enix, 14. Máramarosszigeti CSM, 15. Csíksze-
redai VSKC, 16. CSM Focşani, 17. Bukaresti
Agronomia, 18. Bukaresti Rapid, 19. Zsilvásár-
helyi ACS, 20. Kolozsvári U, 21. Bukaresti
Aurel Vlaicu Főgimnázium

Zucović: Hat-hét játékos előtt nagy jövő áll
Sikeres idényt zárt a Marosvá-

sárhelyi CSM női röplabdacsa-
pata, amely vesztett mérkőzés
nélkül jutott fel az élvonalba az
A2 osztályban töltött év után. A
csapatot a CSU Medicinától
megörökölt szerb szakember,
Predrag Zucović készítette fel,
aki várhatóan a következő baj-
noki idényben is helyet foglal a
kispadon. Vele beszélgettünk
arról, hogy mit is gondol a követ-
kező idényről.

– Olyan szezont zártak,
amelyben egyetlen mérkőzést
sem veszítettek, sem a másodosz-
tályban, sem az ifjúsági bajnok-
ságban. Hogyan értékeli ezt a
teljesítményt, és mire számít az
új szezonban, amikor már egy
szinttel feljebb játszik a csapat?

– Hihetetlen idényt zártunk,
mert minden célkitűzésünket,
amit az idény elején kijelöltünk,
elértük. Természetesen a követ-
kező bajnokságban sokkal többre
lesz szükség, javulnunk kell a já-
tékban, és nyilván, sokkal nehe-
zebb dolgunk lesz. A napokban
tárgyalunk az új szerződésünkről,
az új csapat kialakításáról, hogy
olyan keretet tudjunk kialakítani,
amely tisztességgel tudja képvi-
selni a CSM-t az első osztályban,
mint ahogy a másodosztályban is
képviseltük. Úgy gondolom,
hogy a célkitűzésünk az kellene
legyen, hogy bejussunk a ráját-
szás felsőházába. Meglátjuk,
hogy a menedzsment mit vár el
tőlünk, és ehhez mit tud biztosí-
tani. Remélem, hogy egyetérte-
nek ezzel, mert ha nem tudunk
olyan magas szintű csapatot ki-
alakítani, mint amilyen néhány
éve volt a városban, akkor az idei
eredményeink is értelmét veszí-
tik.

– Lehet az európai kupákba
jutás a célkitűzés? Mire lenne
szükség ehhez?

– Néhány nagyon magas szin-
tet képviselő légiósra lenne szük-
ség ennek a teljesítéséhez. Én
ugyanakkor ragaszkodom hozzá,
hogy őrizzük meg az idén bejára-
tott fiatal csapat magvát, mert ha
csak a második ligában használ-
tuk őket, csak az időt pocsékol-
tuk. Van a csapatban hat-hét

nagyon tehetséges játékos, akik
előtt szerintem ígéretes jövő áll,
és meg kell adni a lehetőséget,
hogy játsszanak és fejlődjenek.
Jelenleg leginkább emelő és op-
pozit poszton van szükségünk
erősítésre, és ha három-négy na-
gyon jó légióst hozunk, akkor tel-
jesíthetjük ezt a célkitűzést.

– Van már valaki, akire gon-
dolt?

– Természetesen van. Tárgya-
lunk a klubvezetéssel, hogy kik-
kel lehet és érdemes
tárgyalásokat kezdeni, és bízom

benne, hogy sikerülni fog egy na-
gyon jó csapatot kialakítani.

– Mikor kezdik a felkészülést,
és mikorra kell véglegesíteni a
keretet?

– Ez attól függ, hogy mikor
kezdődik a bajnoki idény. Ha ok-
tóberben, ahogy ez megszokott
volt az utóbbi években, akkor au-
gusztus elején. Kilenc hét felké-
szülési időt veszek számításba,
ez szerintem kiegészítve néhány
barátságos mérkőzéssel, elégsé-
ges, és akkor már készen fogunk
állni a következő idényre.

Copa America: Messiéknek 
továbbra sem megy – 

Argentína zakóval kezdte a tornát
A kolumbiai válogatott 2-0-ra legyőzte Argentínát a 2019-es labdarúgó Copa

América csoportkörének első fordulójában, a B jelű négyesben.
Kolumbia kezdte aktívabban az összecsapást, s míg James Rodríguezék

sokat próbálkoztak, az argentinokról ugyanez nem mondható el, az első fél-
időben Lionel Messiéknek csupán egyetlen kísérletük volt, ám akkor sem ta-
lálták el a kaput.

A második játékrészben aztán átvette az irányítást Argentína, de hiába jutott
el helyzetekig, a befejezésekbe rendre hiba csúszott – nem úgy a kolumbiai-
aknál, akik Roger Martínez bődületesen nagy találatával a 71. percben előnybe
kerültek.

A hajrában az öt perccel korábban beálló Duván Zapata ünnepelhetett, mi-
után az argentin védelem állva nézte végig, ahogy a támadó Jefferson Lerma
beadásából négy méterről a kapuba lő.

Kolumbia legjobbjai végül 2-0-s győzelemmel indítottak a Copa Américán
az argentinok ellen.

Jól kezdett Uruguay is: Óscar Tabárez csapata hamar, már a hatodik percben
megszerezte a vezetést Nicolás Lodeiro révén, a 21. percben ráadásul megfo-
gyatkozott Ecuador, miután José Quinteros egy felívelésnél lekönyökölte el-
lenfelét, amiért a játékvezető egyből kiállította. Uruguay az emberelőnyt
gyorsan ki is használta, s a 32. percben Edinson Cavani a szöglet után vissza-
fejelt labdát gyönyörű mozdulattal, öt méterről félollózva lőtt a jobb felső sa-
rokba (2-0). A nagyszünet előtt Luis Suárez is betalált, így az uruguayiak
háromgólos előnnyel vonulhattak félidőre.

A második játékrész is az „égszínkékekről” szólt, Ecuador egyáltalán nem
tudott mit kezdeni ellenfelével emberhátrányban. A 78. percben Arturo Mina
feltette a pontot az i-re, ám ennek aligha örülhetett – a védő szerencsétlen moz-
dulattal, tíz méterről a saját kapujába belsőzött.

A Marosvásárhelyi CSM edzője (b) az élvonalban is megőrizné az idén bejáratott fiatal
csapat magvát. Fotó: Nagy Tibor

Bálint Zsombor

Csoportharmadik lett a magyar válogatott, 
döntős a román az Ezüst divízióban

A magyar férfiröplabda-válogatott szombaton 3-0-ra kikapott
az osztrák csapattól Budapesten, a Ludovika Arénában az Európa-
liga ezüst divíziójának hatodik, utolsó fordulójában. A román Bog-
dan Tănase irányította nemzeti csapat így egy győzelemmel és öt
vereséggel a csoport harmadik helyén zárta a sorozatot. A magyar
együttes első Európa-liga-meccsén 3-1-re nyert a bosnyákok ellen,
azóta egymás után négyszer is 3-1-re kapott ki, sorrendben a gö-
rögök otthonában, a bosnyákok vendégeként, Kaposváron ismét
a görögöktől, illetve legutóbb Grazban az osztrákoktól. A csoport
végeredménye: 1. Görögország 15 pont (16-5), 2. Ausztria 15 (15-
5), 3. Magyarország 3 (7-16), 4. Bosznia-Hercegovina 3 (4-16).

A sorozat ezüst divíziójában a férfiaknál két csoportban zajlot-
tak a küzdelmek, a döntőt a kvartettek első helyezettjei, Görögor-
szág és Románia játssza június 26-án és 30-án. A B csoport utolsó
előtti fordulójában Románia Slagelsében 3-0-ra nyert Dánia ellen,
így eldőlt, hogy az első helyen fejezi be a küzdelmeket, hiszen be-
hozhatatlan előnyre tett szert 15 pontjával, megelőzve a 9 pontos
Dániát, a 6 pontos Azerbajdzsánt és a 0 pontos Georgiát. Az utolsó
körben pedig erre még rá is tett a csapat egy lapáttal Georgia ott-
honában, ahol ugyancsak 3-0-s győzelmet aratott.

Eredményjelző
Labdarúgó Copa América, csoportkör, 1. forduló:
* A csoport: Brazília – Bolívia 3-0, Venezuela – Peru 0-0
* B csoport: Argentína – Kolumbia 0-2, Paraguay – Katar 2-2
* C csoport: Uruguay – Ecuador 4-0



REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)
ÖN MEGBÍZHATÓ, a stabil munkahelyet megbecsülő személy?
Csatlakozzon a Renania Trade logisztikai csapatához RAKTÁRKE-
ZELŐI munkakörbe. Ha pályakezdő, vagy nincs a logisztika terén
tapasztalata, lépésről lépésre betanítjuk. Amit kínálunk: képzés a
munkahelyen; modern logisztikai rendszer hatékony használatának
megtanítása; meghatározatlan időre kötött szerződés; fix fizetés és
teljesítménybónuszok; étkezési jegyek; munkaprogram hétfőtől pén-
tekig. Az önéletrajzokat a következő weboldalra várjuk:
https://www.renania.ro/cariere/, személyesen a következő címre: Bo-
doni (Budiului) utca 68. szám, Marosvásárhely, vagy hívjanak tele-
fonon a 0372–759-230-as számon. (63709)
ALKALMAZUNK SZITANYOMAT-KÉSZÍTŐT. Az állás leírása:
feldolgozza a vizuális információkat számítógépen, a képet pedig ki-
nyomtatja papírra, műanyagra vagy textilanyagra; sablonok készítése;
a nyomtatás előkészítése és elvégzése; a nyomtatott anyagok tárolása,
csomagolása és előkészítése szállításra; információs támogatást nyújt
az ügyfeleknek és az értékesítési osztálynak; a rendelések követése.
Követelmények: legalább egy év szakmai tapasztalat, számítógép-
kezelési ismeret (Corel Draw előnyt jelent), középfokú végzettség,
felelősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő, kreatív, tanulni
és a szakmában fejlődni akaró személy. Várjuk önéletrajzukat a cég
honlapjának álláshirdető oldalára: https://www.renania.ro/cariere/,
vagy a cég székhelyén – Marosvásárhely, Bodoni (Budiului) utca 68.
szám. Tel. 0265/264-656. (63709)
TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumato-
lógia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); bőrgyógyászat; ne-
urológia; belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia;
immunológia;  doppleres ultrahangvizsgálat. Kedvezményes árak.
Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (No-
vember 7.). (63639-I)
A TRIPLAST KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj
rotoformare) és SZEMÉLYZETET A SZERELŐVONALRA. Aján-
lunk szakmai képzést, vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehe-
tőséget. Az önéletrajzokat a Dózsa György utca 197. szám alatt, a
titkárságon lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre
elküldeni. További információ a 0742-147-717-es telefonszámon.
(sz.-I)
A VETA KFT. SZAKKÉPZETLEN FÉRFIAKAT alkalmaz. Érdek-
lődni naponta 7-15 óra között a következő telefonszámon: 0788-481-
753. (21292-I)
A DSU MUREŞ  KFT. termelőüzemébe GÉPKEZELŐKET alkal-
maz. Jelentkezhetnek tapasztalt vagy kezdő személyek, a betanítást
biztosítjuk. Jó munkakörülmények, versenyképes bérezés és a fejlő-
dési lehetőség adott. Önéletrajzukat beküldhetik a következő e-mail-
címre: dsu.mures@nituri.ro Érdeklődni: tel./fax 0265/319-971,  8-16
óra között. (63776-I)
BULDOEXKAVÁTOROST alkalmazok. Tel. 0743-311-505.
(12/3110-I)
PANZIÓBA alkalmazunk FŐPINCÉRT/TEREMFŐNÖKÖT és
MENEDZSERT. Tel. 0744-624-976. (21281-I)

Közlemény
Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

(székhelye: Győzelem tér 3. szám, telefon 0265-268.330, 190-es mellék, fax: 0365- 801.856) 
tájékoztatja a lakosságot, hogy

a 2013. évi 34-es sürgősségi kormányendeletet módosító és kiegészítő 2018. évi 44-es törvény szerint
közvetlen odaítéléssel bérbe adja a Marosvásárhely magántulajdonában levő alábbi legelőket:

Asszonydomb (Dealul  Femeii) 16,78 hektár szarvasmarha-legeltetésre
Bese (Besa) 25,09 hektár szarvasmarha-legeltetésre 
Kiskút (Fîntîniţa) 27,7 hektár juhlegeltetésre 
A bérleti díj 388,5 lej/hektár.

A bérleti kérvényeket 2019. június 24-én 12 óráig lehet benyújtani Marosvásárhely Megyei Jogú
Város székhelyén, Győzelem tér 3. szám, 13-as iroda (az intézmény iktatóhivatala).

A helyi közbirtokosságnak csak azok a tagjai jelentkezhetnek, akik állataikat bejegyeztették az or-
szágos mezőgazdasági regiszterbe. A kérvényeket a következő okiratokkal együtt kell benyújtani:

a) az érvényes személyazonossági igazolvány másolata; 
b) megállapító bizonylat, alapító okirat/alapszabályzat, pénzügyi bejegyzési igazolás – jogi szemé-

lyek, közbirtokossági egyesületek (helyi állattenyésztők) esetében;
c) másolat azokról az okiratokról, amelyek alátámasztják az állatoknak az országos  mezőgazdasági

nyilvántartásba vételét (másolat az országos mezőgazdasági regiszterbe vételt igazoló gazdasági kár-
tyáról vagy a gazdasági kártya számát feltüntető igazolás a kerületi állatorvostól);

d) igazolás a kerületi állatorvostól az országos mezőgazdasági nyilvántartásban szereplő állatállo-
mányról, csoportok szerint; 

e) igazolás a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal alárendeltségébe tartozó mezőgazdasági nyil-
vántartótól, amely alátámasztja a tulajdonban levő állatmennyiséget.

Az állattenyésztők egyesületeinek, jogi személyek székhelyének Marosvásárhely területén kell lennie,
és jogilag létre kellett jönnie legalább egy évvel a bérleti kérelem benyújtásának időpontja előtt. Az
állattenyésztők egyesületeinek kérésre egy táblázatot kell benyújtaniuk, amelyben szerepelnek az egye-
sület tagjai, az országos mezőgazdasági nyilvántartásban szereplő helyi állattenyésztők.

Dr.. Dorin Florea polgármester
Buculei Dianora Monica,

Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzőjeként
a Jogügyi Igazgatóság ügyvezető igazgatója

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Kigyulladt vasárnap este a
Bukarest és Temesvár között
közlekedő InterRegio járat
mozdonya. A vonat mintegy
200 utasát leszállították a te-
mesrékási (Recaş) állomáson.

A Temes megyei katasztrófavé-
delmi felügyelőséget (ISU) kevés-
sel 21 óra után értesítették arról,
hogy tűz ütött ki a rékási vasútállo-
máson az egyik szerelvény villany-
mozdonyánál. A Bukarest és
Temesvár között közlekedő járat
mintegy 200 utasát leszállították,
közülük 170-en egy másik szerel-
vénnyel folytatták útjukat Temes-

várra, harmincan pedig barátok, is-
merősök személyautóival tették
meg az út hátralevő részét – tájé-
koztatott az ISU szóvivője, Elena
Megherea, hozzátéve, hogy több
tűzoltóautót is kivezényeltek a hely-
színre.

Áramellátási hiba miatt szomba-
ton egy ideig nem közlekedtek a
vonatok a 900-as fővonalon, Te-
mesrékás és Nagytopoly (Topolo-
văţ) között. Az incidens miatt hat
szerelvény – négy személyvonat és
két tehervonat – vesztegelt az állo-
másokon a hiba elhárításáig.
(Agerpres)

Kigyulladt az InterRegio járat 
egyik mozdonya

Miközben a vidéki iskolákat
sokan másodrangú intézmé-
nyeknek tekintik, és aki te-
heti, városon taníttatja
gyermekét, a nyárádszeredai
középiskola igazgatója ennek
az ellenkezőjét eredmények-
kel igazolja.

A nyárádszeredai Bocskai István
elméleti középiskola diákjai évente
több versenyen vesznek részt, de a
záruló tanév az eddigieknél is gaz-
dagabb, eredményesebb volt – álla-
pította meg Fülöp László igazgató,
aki ezek közül néhány jelentősebbet
emelt ki.

A Bölcs diákok országos vetél-
kedő döntőjében második lett a kö-
zépiskola csapata. A többnyire
tizenkettedikes diákok szinte
ugyanabban a „felállásban” már ne-
gyedszer szerepeltek zsinórban a
döntőben, ami önmagában is dicsé-
retes. Fontos megemlíteni Baki
Erika osztályfőnök munkáját is, aki
mindvégig a csapat mellett állt, a
versenyekre is elkísérte őket.

Az Örökségünk őrei vetélkedőn
a diákok a nyárádszentlászlói unitá-
rius templomot fogadták örökbe.
Nagyon sokat dolgoztak néhány
hónap alatt, és a Falka Emőke ma-
gyar szakos tanárnő és Molnár And-
rea pszichológus vezette csapat az
elődöntőben második helyezést ért
el, a régióból az országos döntőbe
jutott, ahol ötödiknek rangsorolták.

Nem elhanyagolható eredményt
ért el Székelyek Világszövetsége
által meghirdetett esszépályázaton
az iskola 11. osztályos tanulója,
Aszalós Hilda, aki első díjat szerzett
a Miért vallom székelynek magam?
című megmérettetésen, alkotását
közel száz munka közül emelték ki
az elbírálók.

Az iskola szakoktatási részlege
sem tétlenkedett. A kereskedelmi
szakosztályoknak meghirdetett
Szakmasztár nevű versenyen a

Béres Tünde tanárnő által felkészí-
tett Savui Szilárd a budapesti dön-
tőig jutott, ahol dicséretet kapott.
Szépen szerepeltek más szakiskolás
csoportok is, kettő is benevezett egy
szakmai versenyre Marosvásár-
helyre, ahol egyik harmadik helyet,
a másik dicséretet szerzett az isko-
lának.
Kedvencük Marosán

Mindezek mellett a diákok szá-
mos kisebb versenyen, előadáson
szerepeltek, és az iskolában több
előadót fogadtak, akik színesebbé,
gazdagabbá tették a diákprogramo-
kat. Marosán Csaba kolozsvári
színművészt is többször meghívták,
legutóbb a költészet humoros olda-
lára világított rá igen érdekes elő-
adásában, de jó kapcsolatot ápolnak
a vásárhelyi Fökusz Öko Központ-
tal is, amellyel közösen több kiállí-
tást szerveztek, közös
programokban vettek részt. Az idén
sem maradtak el a hagyományos is-
kolai rendezvények, a gólya-, a szü-
reti és farsangi bál, szalagavató és
egyebek. Nem hagyhatjuk szó nél-
kül, hogy a Határtalanul program
keretében három anyaországi isko-
lával van kapcsolatuk, így 120 diá-
kot tudtak eljuttatni

Magyarországra, és ugyanennyit fo-
gadtak – sorolta az intézmény veze-
tője.
Négy osztály ballagott el

Az idei végzősök közül az igaz-
gató Rigmányi Éva Johanna deme-
terfalvi diákot emelte ki, aki
évfolyamelsőként búcsúzott, és adta
át az iskola jelképes ajándékát, a
sulykot a tizenegyedikes Aszalós
Hilda évfolyamelsőnek. Az idei év-
zárón nem osztottak ki Gecző
Mária-ösztöndíjat, az Erdélyi Ma-
gyar Ifjak szervezete két diákot dí-
jazott, továbbá felajánlott két
ingyenes lakhatási lehetőséget
olyan végzősöknek, akik az érett-
ségi után Marosvásárhelyen folytat-
nák tanulmányaikat, és szükségük
van a szálláshelyre.

Az idén négy osztály ballagott:
két elméleti osztályból 43, a szakis-
kolákból 40 diák, és az igazgató re-
méli, hogy legalább ennyien be is
iratkoznak a 112 üres helyre a kö-
vetkező tanévre is. Egyensúlyban
vannak az elméleti és szakiskolai
osztályok, így egyelőre nem érinti
őket az a szabályozás, hogy növelni
kell a szakiskolai osztályok számát
az elméletiek kárára – mondta el
Fülöp László.

Színes, tartalmas tanévet zártak
Jó eredményekkel büszkélkedhetnek

Fotó: Temes megyei katasztrófavédelmi felügyelőség 

Gligor Róbert László

Számos előadót hívtak meg az iskolába a diákok
Fotó: facebook.com/Bocskai István Elméleti Líceum



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ modern, 2015-ben épült ház
Marosvásárhelyen, a Dózsa György
utcai kémiai líceum környékén, csen-
des helyen. Háromszintes (S+P+1E),
320 m2-es lakás és 530 m2 terület,
udvari és kerti extrákkal kialakítva. A
ház összetevői: három hálószoba,
egy nappali, egy ebédlő, egy beren-
dezett konyha, öt fürdőszoba, ga-
rázs, technikai terem és sportterem.
Padlófűtés a földszinten, termopán
ablakok, riasztóberendezés stb. Ára
(közvetítő nélkül), a tulajdonostól
218.000 euró, alkudható. Tel. 0758-
047-614. (8/3122-I)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás. Tel.
0747-699-113, 0732-804-369. (12/3075)

KIADÓK szobák Tusnádfürdőn 80
lejtől. Tel. 0744-778-409. www.tus-
nadfurdo.ro (sz.-I) 

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

ELADÓ tűzifa: bükk és gyertyán. Tel.
0745-793-465, 0740-570-753. (11/3074)

ELADÓ: MAZDA CX7: 224.000 km-
ben, 2009-es, benzines, fekete, ára:
5.200 euró; MAZDA CX3: 215.000
km-ben, 2006-os, dízel, szürke, ára:
4.300 euró; AUDI ALLROAD:
367.500 km-ben, 2002-es, dízel,
szürke, ára: 3.400 euró. Tel. 0758-
047-614. (8/3122-I)

VÁRMEZŐBEN a főút mellett 4 darab 5
áras vagy 2 darab 10 áras telek eladó
kedvező áron. Tel. 00-36-20-334-8629.
(2/3000-I)

ELADÓ Volkswagen Polo, Philips
tévé és tévéasztal, vitrinek és sok
más alkudható áron. Tel. 0742-691-
855. (8/3104-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0744-101-614.
(8/3142-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0749-465-511.
(7/3141)

TŰZIFA eladó. Tel. 0746-189-919.
(5/3148)

MINDENFÉLE

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

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-
543-104. (7/636-I)

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

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

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

VÁLLALOK: tetőkészítést, cserép-
forgatást, ácsmunkát, terasz-
készítést, tetőfedést Lindab lemez-
zel, csatornakészítést, csatornata-
karítást. Tel. 0746-540-008.
(5/3119)

KÉSZÍTÜNK háztetőt cserépből vagy
Lindab-lemezből, teraszt fából, és
vállalunk kisebb javítást. Tel. 0758-
639-258. (2/3134-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájdalommal emlékeztünk június
16-án BODONI SÁNDORRA, a
drága jó férjre, édesapára, nagy-
papára, dédpapára halálának 5.
évfordulóján. Emlékét szívünk-
ben őrizzük. Nyugodjál békében,
soha nem feledünk el! Szeretteid.
(11/3129)

Hirtelen halállal távoztál el tő-
lünk, örökké fájni fog, amíg csak
élünk. Egy pillanat alatt elszállt
életed, kegyetlen volt a sors,
hamar elvett, de a te szíved em-
léke itt maradt közöttünk. Ha egy
könnycsepp gördül végig az ar-
cunkon, az azért van, mert hiány-
zol nagyon. Bennünk él egy arc,
egy végtelen szeretet, amit szí-
vünkben őrzünk, mint drága kin-
cset. Lelkünk sebeit nem
gyógyítja semmi, szerető jósá-
god nem tudjuk feledni. Örökre
elmentél, a helyed üres lett. Tud-
juk, hogy minden évben eljön a
nyár, de bármilyen szép is le-
gyen, többé nem ugyanaz már.
Az élet megy tovább nélküled, de
olyan soha nem lesz, mint veled.
Szívünk soha el nem múló fájdal-
mával emlékezünk életünk leg-
szomorúbb napjára, 2016. június
18-ára, a drága jó feleség, édes-
anya és nagymama, KIBÉDI
ANNA szül. Shiroky halálának
harmadik évfordulóján. Szép em-
lékét megőrizzük egy életen át.
Férje, fia, unokája, testvére és
azok családja. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Nyu-
godjon békében! (1/3133)

Szomorú szívvel emlékezünk
LŐRINCZI BEÁTÁRA halálának 8.
évfordulóján. Emléked szívünk-
ben örökké él. Nyugodj békében!
Édesanyja, testvére  és anyuci.
(sz.-I)

Hirtelen elmentél egy perc alatt,
számunkra csak a fájdalom ma-
radt. A búcsúszó, amit nem
mondtál ki, elmaradt, de szívünk-
ben örökké velünk maradsz.
Megpihenni tértél, a fájdalmat el-
hagyva, melyet reménykedve vi-
seltél magadban. Az idő múlik,
de feledni nem lehet, csak meg
kellett tanulni élni nélküled.
Szomorú szívvel emlékezünk jú-
nius 18-án szeretett édes-
apánkra, DÓSA JENŐRE
halálának 8. évfordulóján. Nyu-
galma legyen csendes, emléke
áldott! Emlékét őrzi két fia, Jenci
és Csabi, menyei, Babika és
Noémi, valamint unokája, Niki.
(1/3144)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, anyós, rokon, 

SZÉKELY ROZÁLIA 
szül. Szakács 

életének 88. évében június 16-án
csendesen elhunyt.
Temetése június 18-án 15 órától
lesz a marosugrai cinteremben,
katolikus szertartás szerint. Em-
lékét örökké szívünkben őrizzük.
Soha el nem feledjük megbo-
csátó szeretetedet és mindent,
amit értünk tettél.
Lánya, imádott unokái, déduno-
kái, veje. Nyugodj békében!
(4/3147-I)

Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
férj, apa, após, nagyapa, a szé-
kelybői születésű 

SIMON LAJOS 
szíve június 16-án, életének 71.
évében hosszas szenvedés után
megszűnt dobogni. 
Szeretett halottunktól június 18-
án 15 órakor veszünk végső bú-
csút a Jeddi úti temető
ravatalozójában. Drága emléke
szívünkben él. 

A gyászoló család. (8/3152)

Istennek köszönjük, hogy a
miénk volt,
és az is marad, mert aki szeretet-
tel szívünkben
tovább él, nem hal meg, csak
távol van.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesapa, testvér, drága
nagyapa és dédnagyapa,
vitéz 

FEKETE MIKLÓS ZOLTÁN
életének 85. évében elhunyt.
Utolsó útjára 2019. június 19-én,
szerdán 14 órakor kísérjük a ma-
gyarrégeni református temetőbe. 

A gyászoló család. (9/3153-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki
ANYÓSÁT gyászoló munka-
társunknak, Menyhárt
Borbálának és családjának,
vigasztalódást kívánunk. Az
Impress Kft. munkaközössége.
(sz.-I)
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A hirdetési rovatban 

megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Szívünk mély fájdalmával tudat-
juk mindazokkal, akik szerették
és ismerték, hogy a legdrágább
feleség, édesanya, nagymama,
anyós, rokon, szomszéd, jó
barát, a bőrgyár volt dolgozója, 

ISZLAI ÉVA
szül. Tamási 

életének 66. évében, 2019. jú-
nius 15-én, türelemmel viselt be-
tegség után nemes, jó szíve
megszűnt dobogni. Drága halot-
tunktól június 18-án, kedden 13 órakor veszünk végső bú-
csút a református temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Búcsúznak tőle: férje, gyermekei és azok családja. 

A fájdalom, amit most érzünk, leírhatatlan,
egy ember, kit elvesztettünk, pótolhatatlan. 
Egy nap még láttuk a fényt a szemében,
mára ez kialudt a messzeségben. 
Nem maradt más nekünk, fájdalom és könnyek,
s féltve őrzött emlékeink. 
Egy feleség, egy anya, egy nagymama,
ki fájdalmat s könnyeket hagyott maga után,
elindult felfele az angyalok útján.
Útja végén megáll s letekint a Földre:
Ne sírjatok! Hisz veletek vagyok!
Tekints a szívedbe, ott mindig megtalálod,
emlékét zárd a szíved rejtekébe, s ha eszedbe jut, gyújts
gyertyát érte. (6/3149-I)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

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

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

Válj Te is fejlődő csapatunk tagjává!
Marosvásárhelyi hentesboltjainkba mosolygós eladókat 

(nőket és férfiakat) alkalmazunk.
Miért szeretnek a kollégáink nálunk dolgozni? Mert: 

• Fantasztikus, igazi húsból készült termékeket kínálhatnak
a vásárlóknak 

• Mi megbecsüljük kollégáinkat 
• Folyamatosan képezzük őket, és igazi kereskedőket faragunk belőlük. 

Ha stabil munkahelyen szeretnél dolgozni, esetleg karriert építenél,
akkor válaszd a Petry csapatot! 

Fényképes önéletrajzodat küldd el a cv@petry.ro e-mail-címre, és mi
rövid időn belül felvesszük veled a kapcsolatot.

Tel. 0733-990-055. (sz.-I)
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A Surub Trade Kft. dinamikusan fejlődő nagykereskedelmi üz-
letágába keres 

raktári munkatársat

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

Elvárásaink: 
– a román nyelv 

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

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

csapatban való munkavégzés
– stabil háttér, hosszú távú 

perspektíva 


