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Napi járatokat indít a WizzAir Marosvásárhely és Budapest között

Elérhetőbb lesz a magyar főváros
Magas a távolmaradók száma

Országos szinten a diákok 63,78 százaléka érettségizett sikeresen. Megyénkben ez az arány 60,86 százalék
volt, öt százalékkal kevesebb, mint az
elmúlt évben.

____________4.
48.000 látogató a
3. VIBE fesztiválon

A harmadik alkalommal megszervezett marosvásárhelyi megabulin ismét
fergeteges koncerteken, jó hangulatú
beszélgetéseken és értékes előadásokon vehettek részt az érdeklődők.

Július 8-án, tegnap a marosvásárhelyi Transilvania repülőtéren jelentették be, hogy a WizzAir légitársaság október 27től napi rendszerességgel indít járatokat Marosvásárhely és
Budapest között. Ezzel az utazóközönség igényének tesznek
eleget, hogy könnyebben megközelíthető legyen a magyar
főváros az odalátogatók számára, illetve lehetőséget biztosítsanak azoknak a turistáknak, akik innen más célállomások
felé utaznak. A WizzAir légitársaság szolgáltatásairól, illetve
a budapesti napi járatokról Paulina Gosk, a társaság kommunikációs menedzsere számolt be. Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke a napi járatok bevezetésének fontosságáról
beszélt. A sajtótájékoztatón részt vett Popa Marius Daniel, a
reptér igazgatótanácsának alelnöke is.

Mezey Sarolta

Marosvásárhelyről 16.45-kor száll fel a gép

Fotó: Nagy Tibor

– A „fiatal”, 2003-ban bejegyzett, 2004. május 19-étől üzemelő légitársaság jelenleg 650 járatot üzemeltet 147 célállomás felé. A társaságnak
25 bázisa van, ebből hat Romániában. A légitársaság 114 repülőgépből
álló flottája új Airbus A320 és Airbus A321-es típusú gépekből áll, ezek
átlagéletkora négy és fél év. A WizzAir további 276 repülőgépet rendelt,
köztük az Airbus A321neo típust, ami korszerű és környezetkímélő gép.
A légitársaság személyzetének létszáma eléri a 4500-at, valamennyien
jól képzett szakemberek.
A társaság célja, hogy a légi utazást mindenki számára elérhetővé
tegye, ezért a legkedvezőbb áron kínálja a repülőjegyeket. 2004-től folyamatosan nő a WizzAirrel utazók száma. 2006-tól 42 millió utas vette
igénybe a szolgáltatásait. Látványos volt a 2014 és 2018 közötti időszak
(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith

____________5.
A pályázatok
mellett önerőből is
fejlesztenek

Miközben több, országos és uniós forrásokból támogatott nagyszabású projekt sínen van, helyi költségvetésből is
folyik a korszerűsítés Nyárádszeredában, járdát építenek, és rövidesen elkezdik a mellékutcákat is felújítani.

____________6.

Papíron jól mutat

A kisebbségvédelem és a kisebbségi jogok terén „modellértékű”
Románia a hét végén újabb bizonyítékát adta „toleranciájának”. Vasárnap este az utóbbi időben igencsak „megerősödött” Kovászna,
Hargita és Maros megyei Románok Civil Fóruma, illetve a Nemzet
Útja elnevezésű egyesületnek egy kb. százfős, de annál hangosabb
csoportja tüntetett Bukarestben a magyar nyelvi jogok általuk feltételezett bővítése ellen. Azt követelték, hogy „ne diszkriminálják a románokat Románia szívében”, „ne legalizáljanak egy etnikai enklávét
a centenárium évében”, és kitartottak amellett, hogy „a román nyelv
a román állam egyetlen hivatalos nyelve”. Egyben tiltakoztak a kormány „árulása” ellen is, amely – szerintük – az RMDSZ „zsarolásának” engedve olyan nyelvi jogokat épített be a frissen elfogadott
közigazgatási törvénykönyvbe, amelyek a második hivatalos nyelvvé
teszik Romániában a magyart, a románok meg „rabszolgák lesznek
őseik földjén”. Ez pedig „gyengíti a román államot” és elősegíti az
etnikai alapú területi autonómia elérését.
Ezzel szemben az RMDSZ szerint az új közigazgatási törvénykönyvvel Romániában csorbultak a kisebbségi jogok, és visszalépést
jelent az eddig hatályos rendelkezésekhez képest. Az RMDSZ rendkívül veszélyesnek tartja azt az előírást is , hogy „az országos közérdek felülírhatja a helyi közérdeket”, mert visszaélésekre ad
lehetőséget, és nemcsak a többség–kisebbség viszonyát veszélyezteti,
hanem a romániai közigazgatás egészére nézve is káros.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 38 perckor,
lenyugszik
21 óra 16 perckor.
Az év 190. napja,
hátravan 175 nap.

Ma
LUKRÉCIA,
holnap
AMÁLIA napja.
LUKRÉCIA: a Lucretius római
nemzetségnév női alakja, jelentése:
megnyerő, vonzó.
AMÁLIA: az Amal- kezdetű női
nevek becézéséből önállósult.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM

Változékony idő

BNR – 2019. július 8.
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min. 100C

100 HUF

1 g ARANY

4,7214
4,2054
1,4556

190,0059

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

Megyei hírek

Színezd újra! – kreatív délután
felnőtteknek

A VáRUNK (Vásárhelyi Rugalmas Unitárius Nők Közössége) szervezésében július 9-én, ma 18 órától Színezd
újra! címmel kreatív délutánra kerül sor kizárólag felnőttek
számára a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközségnél. Az érdeklődők vigyenek magukkal fehér vagy színes, megunt vagy foltos pamut ruhadarabot, amit
újrahasznosítva szívesen hordanának. A szervezők azt javasolják a résztvevőknek, hogy kötényt is vigyenek.

Rovásírást tanultak a gyerekek

Nem tartják kimondott tanulásnak, de mégis új
ismereteket sajátítottak el múlt héten a nyárádszeredai gyerekek: rovásírást, képírást, de templomok és erdők-mezők titkait is felfedezték.

Gligor Róbert László

Az elmúlt napokban népismereti foglalkozásra hívta a
szeredai gyerekeket a helyi Bocskai István Alapítvány,
Suba Gyöngyi és Szakács Etelka érdekes, tartalmas programot szervezett a húsz jelentkező 9-11 éves gyerek számára. A központi téma a rovásírás-tanulás volt, Bíró János
mester a fafaragás jelképeiből adott ízelítőt, Kovrig Zoltán
biológus erdei és mezei állatokról tartott érdekes foglalkozást, míg Balogh Irma a gyógynövényekkel ismertette meg
a gyerekeket. A foglalkozások nagy részét a városi könyvtárban tartották, de sokat játszottak, naponta finom ebédet
főzött számukra Puiu Aranka néni, és kirándulni is elvitték
a résztvevőket, a berekeresztúri templomban a fellelhető
rovásjeleket nézték meg, hogy megértsék: ezeket egykor
valóságosan is használták őseink. Tartalmas program volt,
és a gyerekek még a következő hetet is szívesen ott töltötték volna társaikkal a városközpontban – mondta el
Szakács Etelka.
A rovásírást Varga Sándor nyugalmazott unitárius lelkész oktatta a gyerekeknek, tavalyelőtt is tartott egy bemutatót, tavaly már oktatásra hívták, és idén is szívesen eljött.
Őt is meglepte, hogy a gyerekek milyen hamar megtanulták
a rovásjeleket, s már tollbamondás- és gyorsírás-vetélkedőt
is szervezhetett számukra. Amikor gyerek volt, neki egy
évre volt szüksége az ábécé megtanulására, a székely-magyar rovásírást viszont egy hét alatt is megtanulják a gyerekek, annyira logikus, egyszerű. Minden szimbólum egy

mélyből jövő, de nem elfelejtett jelzés, és anyanyelvünk
megtartása mellett már az általános műveltség szintjén is
jó megismerni Európa egyik különleges írását. A 38 hanghoz ugyanennyi betű tartozik, míg a 22 latin betűvel nehezebb megjelölni ennyi hangot. Ki kell ásni a múltból azt,
amit nem mi rejtettünk el, hanem erőszakkal el akartak rejteni előlünk – annyira nincs mélyen elrejtve, hogy verejtékes munkával ugyan, de ne lehetne előhozni. Varga Sándor
elismeri: valamikor hályogkovácsként kezdett a rovásírásoktatással foglalkozni, de ma imádja ezt, büszke is rá, és a
legnagyobb elégtétel számára, amikor látja, hogy ártatlan
tekintettel és ügyes kézzel róják a gyerekek ezeket a jeleket.
Ennél nagyobb fizetséget papi hivatása alatt sem kapott.
Ezért a követező hetekben Szovátán is fog tanítani –
mondta el.
Bíró János a kopjával mint harci eszközzel ismertette
meg a gyerekeket, majd azt tanulták meg, hogyan lett ebből
népművészeti tárgy, illetve ennek mintakincse is szóba került. A fafaragás a képírás egy különleges műfaja – állítja a
mester, aki szerint a gyerekek megértették előadását, egyes
szimbólumokat egyből felismertek, ebből is látszik, hogy
a képírás több évszad múltán is érthető, még a kisebbek
számára is.
Nagy élmény volt a gyerekek számára a rovásírás-tanulás.
Fülöp Nimród édesapjától kapott egy cetlit ilyen jelekkel, és
annyira megtetszett neki, hogy rögtön jelentkezett a táborba,
ahol meg is tanulta ezeket írni és olvasni, de a többi tevékenységnek is örült. Kolozsvári Boróka édesapja biztatására
jelentkezett, de egyébként is szerette volna megtanulni ezt
az írást. Tavaly a testvére vett részt a táborban, tőle tanulta
meg Csiszér Viola, akinek megtetszettek a „fura vonalak”,
de a legjobban azt élvezte, hogy megtanulták a gyógynövények nevét, sokat játszottak, jó volt kirándulni is.

Pokorny László fogadóórája

Dr. Pokorny László megyei tanácsos július 10-én, szerdán
délelőtt 9 órától Marosvásárhelyen, a Megyei Szociális és
Gyermekvédelmi Igazgatóságon (Trébely utca 7. szám, C
épület) szociális és környezetvédelmi kérdésekben tart fogadóórát.

Szászcsávási tánctábor

A héten Szászcsáváson hagyományőrző tánctábort tartanak, naponta négy-négy órát néptáncot és népzenét tanítanak a résztvevőknek. Táncoktatók: Kis István és
Kis-Demeter Erika. A tábor ideje alatt a szászcsávási magyar és cigány táncot lehet elsajátítani kezdő és haladó
szinten. Zeneoktatók: Csányi Sándor és Mezei Sándor. A
délutáni programban falulátogatás, szabadfoglalkozás, esténként táncház szerepel.

Jogi tanácsadás

Július 10-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, 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.

Meghívás az Országos Színházi
Fesztiválra

Idén is beválogatták a Bukarestben október 18–27. között
zajló Országos Színházi Fesztivál (FNT) mezőnyébe a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházat. Ez a nyolcadik alkalom,
amikor a színház mindkét társulata részt vesz a hazai legrangosabb színházi seregszemlén. A Tompa Miklós Társulat A lovakat lelövik, ugye? című produkcióval szerepel a
fesztiválon, a Liviu Rebreanu Társulat a Tengeren (Navigatorul) című előadást viszi színre.

Hamar elrepült a hét – szívesen töltöttek volna itt még egyet

RENDEZVÉNYEK

Ingyenkönyvek a Góbé antikváriumban Tájépítészeti kiállítás
Készletapasztás miatt az eddigi legnagyobb ingyenkönyvakció lesz július 13-án, szombaton 10 és 14 óra között a
marosvásárhelyi Arató utca 6. szám alatti Góbé antikváriumban. A szervezők minden könyvbarátot várnak.

Biciklis holttestére találtak

Hétfő reggel egy 30–35 év körüli biciklis holttestére akadt
Koronkán, egy sáncban egy férfi. Az illető értesítette a rendőrséget, a helyszínre a rohammentő szolgálat is kiérkezett.
Az előzetes feltételezések szerint a biciklis balesetben
vesztette életét, kiléte és halála körülményeinek pontos
megállapítása érdekében kivizsgálás indult.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Július 9-én, ma 12 órától a marosvásárhelyi Sapientia
EMTE aulájában az egyetem tájépítészeti karán végzett
diákok államvizsgamunkáiból nyílik szemléltető kiállítás.
Az érdeklődők zöldövezeti tervek, kastélyparkok, erdélyi
városi zöld felületek terveit láthatják.

III. Segesvári Magyar Napok

A hét végén, július 12–14. között harmadszorra tartják
meg a Segesvári Magyar Napok rendezvénysorozatot.
A szervező Homo Novus Egyesület a napokban tölti fel
Facebook-oldalára a részletes programot, amelyre mi is
visszatérünk.

Fotó: Gligor Róbert László

Nyáresti orgonahangversenyek

Július 13-án, szombaton 18 órától a marosludasi római
katolikus templomban folytatódik a Nyáresti orgonahangversenyek rendezvénysorozat, a jelenlévők Molnár
Tünde orgonajátékát hallgathatják. A művésznő 14-én,
vasárnap délelőtt 10 órakor a szászrégeni református
templomban, aznap 18 órakor a marosvásárhelyi Gecse
utcai református Kistemplomban tart újabb orgonahangversenyt.

Vér és döntés – könyvbemutató

Július 16-án, kedden 20 órakor a marosvásárhelyi vár
kupolaépületében mutatják be Csata Éva második kötetét, a Vér és döntés című regényt. Ismerteti dr. Dégi
László Csaba habilitált egyetemi docens, magánpraxissal rendelkező vezető szociális munkás. A kötet a
Bookman kiadó gondozásában jelent meg, gondozta
Dénesi Ildikó, borítóterv: Magyarosi Zsuzsanna.
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Több mint ötezren vesznek részt
a srebrenicai békemenetben

Több mint ötezren vesznek részt a
srebrenicai békemenetben, amely hétfőn
indult a bosznia-hercegovinai Tuzla melletti Nezuk faluból, és szerdán érkezik
meg Srebrenicába, ahol másnap a huszonnégy évvel ezelőtti mészárlásról
emlékeznek meg – közölte a Klix.ba
boszniai hírportál.
Az idén már 14. alkalommal szervezték meg a békemenetet.
A világ minden tájáról érkezett résztvevők 110 kilométert tesznek meg
három nap alatt, ellentétes irányban
mennek végig azon az úton, amelyen a
srebrenicai muszlimok 1995-ben menekültek a tömegmészárlás elől.
A srebrenicai mészárlás évfordulóján,
csütörtökön megemlékezést tartanak a
Srebrenicától északra fekvő Potocari faluban kialakított emlékhelyen. Ennek
keretében 33 újonnan azonosított áldozatot temetnek el, és ezzel 6643-ra nő az
oda temetett áldozatok száma.
A kelet-boszniai Srebrenica a boszniai
háború idején az ENSZ védelme alatt
állt. A boszniai szerb csapatok 1995. július 11-én elfoglalták a várost, és a holland ENSZ-békefenntartók tétlensége
mellett mintegy nyolcezer muzulmán
férfit és fiút elhurcoltak, akiket a követ-

Iszlám állam

Ország – világ

Nagyszebenből Nagylakra –
autópályán

Răzvan Cuc közlekedési miniszter az Antena 3 hírcsatorna hétfői műsorában arról biztosította a tévénézőket, hogy ha az időjárás lehetővé teszi, a hónap
végén meg lehet nyitni a forgalom előtt a Lugos–Déva
sztráda 3-as és 4-es szakaszát, ami azt jelenti, hogy
Nagyszebentől Nagylakig autópálya-rendszerben
lehet majd közlekedni. Jelezte egyúttal, hogy bemutatott Viorica Dăncilă kormányfőnek három projektet,
a miniszterelnök dönti majd el, hogy melyik autópálya
épül meg állami finanszírozásból. (Mediafax)

Nőtt a GDP

kező napokban lemészároltak. A vérengzést a hágai Nemzetközi Törvényszék
több háborús bűnös perben népirtásnak
minősítette, a srebrenicait a második világháború óta Európában elkövetett legszörnyűbb mészárlásnak tartják.
Az áldozatok felkutatása máig folyik,
újabb és újabb tömegsírokat fedeznek
fel, és a maradványokból DNS-

Fotó: Klix.ba

vizsgálattal azonosítják a halottakat.
A hivatalos szerb álláspont szerint
szörnyű bűncselekmények történtek
Srebrenicában, de a gyilkosságokat nem
lehet népirtásnak minősíteni. BoszniaHercegovina többségében bosnyákok és
horvátok lakta része, a Bosznia-hercegovinai Föderáció gyásznappá nyilvánította július 11-ét. (MTI)

Berlin egyelőre nem küld
szárazföldi csapatokat Szíriába

A német kormány fenntartja jelenlegi hozzájárulását az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni nemzetközi koalíció tevékenységéhez, és egyelőre nem küld szárazföldi csapatokat
Szíriába – derült ki Steffen Seibert kormányszóvivő hétfői nyilatkozatából.
„Amikor azt mondom, hogy a szövetségi kormány tervei között az szerepel, hogy a jelenlegi intézkedéseinket
tartjuk fenn az Iszlám Állam elleni koalíció keretében,
akkor azok között szárazföldi csapatok küldése közismerten nem szerepel” – nyomatékosította újságírói kérdésre
Seibert a német kormány szokásos, hétfői sajtótájékoztatóján.

Iráni atomprogram

James Jeffrey, az amerikai kormány Szíriáért és az Iszlám
Állam elleni küzdelemért felelős megbízottja egy múlt vasárnapi lapinterjúban beszélt arról, hogy Washington azt szeretné,
hogy Berlin küldjön szárazföldi csapatokat Szíria északkeleti
részére a helyi milíciák támogatására a terroristák elleni küzdelemben.
Német szárazföldi csapatok jelenleg csak Irakban vannak,
ahol a helyi fegyveresek kiképzését és felkészítését segítik.
Emellett a német légierő Tornado harci gépekkel felderítő repüléseket végez Jordániából az Iszlám Állam elleni koalíció
tagjaként, és egy légi utántöltő repülőgépet is a szövetség rendelkezésére bocsátott. (MTI)

Peking szerint Washington tehet
az iráni nukleáris válságról

Peking álláspontja szerint az Egyesült Államok tehető felelőssé az iráni nukleáris válság miatt – közölte hétfői sajtótájékoztatóján Keng Suang kínai külügyi szóvivő.
Úgy fogalmazott: a Washington részéről alkalmazott nyomásgyakorlás a jelenlegi iráni krízis forrása – utalva ezzel arra,
hogy Irán hétfőtől megkezdte a megengedettnél magasabb
fokon dúsított urán előállítását. „A zaklatás gyakorlata tumorként növekszik, amely az egész világon problémákat okoz” –
hangsúlyozta.
A szóvivő elmondta: Kína sajnálattal fogadta a hírt, hogy
Teherán megszegi a 2015-ös atomalkuban tett ígéretét. Hozzátette: az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozata kikötötte,
hogy a feleknek teljes mértékben be kell tartaniuk a megállapodásban foglaltakat, ami az iráni nukleáris válság és az ennek
kapcsán kialakult feszült helyzet megoldásának hatékony
módja lehetne.

Peking arra szólította fel a megállapodásban részt vevő
országokat, hogy alkalmazzanak mértékletességet, és az
ENSZ bizottsága által biztosított mechanizmusokon keresztül, párbeszéd útján próbálják megoldani a helyzetet,
a megállapodásban rögzített feltételek további betartása
mellett.
Irán hat országgal – Egyesült Királyság, Egyesült Államok,
Kína, Franciaország, Németország és Oroszország – kötött
alkut 2015-ben, melynek értelmében bizonyos gazdasági előnyökért és az amerikai szankciók feloldásáért cserébe beleegyezett, hogy korlátozza az atomprogramját. Donald Trump
amerikai elnök azonban 2018-ban kiléptette az Egyesült Államokat az egyezményből, és egy sor újabb szankciót vezetett
be Teheránnal szemben, melyek különösen a nyugat-ázsiai ország számára kulcsfontosságúnak számító olajszektort sújtották. (MTI)

Összetűzés a török elnök testőrei
és a boszniai határőrök között

Összetűzésbe keveredtek hétfőn
Recep Tayyip Erdogan török államfő
testőrei a szarajevói nemzetközi repülőtéren szolgálatot teljesítő határőrökkel,
fegyverek is előkerültek – közölte értesülését a Klix.ba boszniai hírportál.
Recep Tayyip Erdogan a Délkeleteurópai Együttműködési Folyamat
(SEECP) közgyűlésére érkezett a boszniai fővárosba, ám a repülőgépe leszállását követően testőrei nem akarták a
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határőrségnek megengedni, hogy átvizsgálja a gépet. Először csak sértegették a határőröket, később viszont
tettlegességig fajult a vita, és a repülőgépből fegyverek is előkerültek, amelyeket a testőrök látványosan az
öveikre csatoltak – közölte a Klix.ba. A
kedélyek csak akkor csillapodtak le,
amikor a gépből kilépett a török államfő.
Zoran Galic, a boszniai határőrség

igazgatója a sajtónak elmondta: csak a
határőrök nyugodt fellépésén múlt, hogy
nem került sor komoly összetűzésre.
Hozzátette: aki külföldre utazik, annak
be kell tartania az adott ország törvényeit.
A Klix.ba értesülései szerint Erdogan
testőrei már a korábbi boszniai látogatások során is arrogánsan és agresszíven
viselkedtek a repülőtér személyzetével
szemben. (MTI)

A bruttó hazai termék (GDP) 1,3%-kal nőtt 2019 első
negyedévében a tavalyi esztendő utolsó negyedévéhez képest, és 5%-kal bővült a nyers adatok és a
szezonálisan kiigazított adatok szerint 2018 hasonló
időszakához képest – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett ideiglenes adatsorából. A szezonálisan kiigazított adatok szerint 2019
első negyedévében a bruttó hazai termék becsült értéke 251,236 milliárd lej volt. A pénzügyminisztérium
által közzétett 2019–2022-es konvergenciaprogram
értelmében a hatóságok 2019-ben 5,5%-os gazdasági növekedéssel számolnak. Másrészt, a nemzetközi pénzintézetek becslése szerint Románia
2019-es gazdasági növekedése 4% alatt lesz. Az Európai Bizottság a román GDP 3,3%-os, a Nemzetközi
Valutaalap (IMF) 3,1%-os, az Európai Újjáépítési és
Fejlesztési Bank (EBRD) 3,2%-os, a Világbank pedig
3,6%-os bővülésével számol. (Agerpres)

Viharkárok

Több mint száz fát döntött ki országszerte a vihar, 36
épület tetőszerkezetét rongálta meg az erős szél,
nyolc villanyoszlop dőlt ki, ingatlanokban, gépkocsikban tett kárt az rossz idő az elmúlt 24 órában – tájékoztatott hétfői közleményében az országos
katasztrófavédelmi igazgatóság (IGSU). A rövid ideig
tartó, heves viharok 12 megye 26 településén és a
fővárosban okoztak károkat. Országszerte mintegy
4.800 tűzoltót helyeztek készenlétbe, miután az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az ország
egész területére fokozott légköri instabilitásra vonatkozó, sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki. Az IGSU
emlékeztet, hogy az elmúlt 24 órában az ANM négy
piros és kilenc narancsszínű, azonnali veszélyre
(nowcasting) vonatkozó figyelmeztetést bocsátott ki,
és tizenkét alkalommal használták a Ro-Alert rendszert a lakosság figyelmeztetésére. (Agerpres)

Eltűnt a lelőtt medve

Nyomozásba kezdett a Iaşi megyei katonai ügyészség, miután eltűnt az a medve, amelyet vasárnap lőtt
le egy csendőr a szolgálati fegyverével – közölte hétfőn a Suceava megyei rendőr-főkapitányság szóvivője, Ionuţ Epureanu. A medvetámadás szombatról
vasárnapra virradóra történt Holda falu közelében,
ahol járőröző hegyicsendőrökre támadt a nagyvad. A
medve az egyik, 38 éves csendőrt jobb vállán és jobb
lábán, valamint hasi tájékon sebesítette meg. Társa
úgy ítélte meg, hogy a támadás gyorsasága miatt
nincs idő az állat más módszerekkel történő elriasztására, emberélet került veszélybe, ezért szolgálati
fegyverével rálőtt a medvére. A sebesült csendőr
kórházba szállítása után kollégája és egy másik
csendőrtiszt visszatért a támadás helyszínére, de a
medvét már nem találták ott – derül ki a hatóságok
tájékoztatásából. A medvét jelenleg a Suceava megyei rendőrök egy csapata, valamint erdészek és
csendőrök keresik. (Agerpres)

Papíron jól mutat
(Folytatás az 1. oldalról)

Ez lenne tehát a modellérték? A tüntetők vajon mit
értettek (vagy nem értettek) az egészből? Mert úgy
tűnik, nem igazán tudták, hogy valójában ami ellen tüntetnek, az nem is létezik.
Köztudott, hogy a nyelvhasználat és a kisebbségi politika szervesen kötődik egymáshoz. Az is közismert,
hogy az anyanyelvhasználat jogának alkotmányos szabályozására, a kisebbségi jogok alkotmányos biztosítására Romániában szinte kizárólag a nemzetközi jogi
dokumentumok kényszerítő ereje nyomán került sor.
Az 1991-es, majd 2003-ban módosított román alkotmányban is a nemzetállam kifejezéseként jelenik meg az
előírás, mely szerint „Romániában a hivatalos nyelv a
román”.
Mi történik tehát? Valójában az, hogy az alkotmány
és bizonyos törvények – helyi közigazgatási törvény,
tanügyi törvény – szintjén tapasztalható előrelépés. Ami
papíron természetesen jól mutat. Azonban ezeknek a jogoknak az érvényesítéséhez jóhiszemű alkalmazásra és
főleg lényeges mentalitásváltozásra lenne szükség.
Amíg nem így van, addig számíthatunk az úzvölgyihez,
a MOGYE helyzetéhez vagy a prefektusi zászlóháborúkhoz stb. hasonló eseményekre.
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Elérhetőbb lesz a magyar főváros

(Folytatás az 1. oldalról)
utasnövekedése, amikor is az utasok száma megduplázódott. A társaság jövőre további 105 új járatot szándékszik indítani, ugyanis ekkorra a flotta már 300
repülőgéppel üzemel. Romániában 10 repülőtérről
lehet WizzAirrel utazni, 2006 júliusában az országból
Marosvásárhelyről szállt fel az első gép. A marosvásárhelyi WizzAir-járatokra idén előreláthatólag 189
ezer jegy kel el, jövőre ezt a számot 265 ezerre emeljük. Október 27-től Marosvásárhely és Budapest között napi rendszerességgel lesz repülőjárat, a gép
délután 4 órakor érkezik Budapestről és 4.45 órakor
indul vissza Marosvásárhelyről – tájékoztatott Paulina
Gosk kommunikációs menedzser, aki azt is elmondta,
hogy a jegyárak 39 lejtől kezdődnek.

133 célállomás válik elérhetővé

Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke szerint nagyon fontos, hogy megoldódott a budapesti
napi járatok bevezetése, ezzel közelebb kerül Marosvásárhely és Székelyföld Budapesthez, közelebb viszik Romániát Magyarországhoz.

– Nagyon fontos számunkra, hogy Marosvásárhely
könnyebben megközelíthető lesz, a turisták könnyebben elérhetik a várost és a Székelyföldet. A napi járat
nem csak turisztikai, hanem gazdasági szempontból
is fontos, hiszen az üzletembereknek könnyebb lesz
az utazás tárgyalásokra, megbeszélésekre. Fontos
tudni, hogy a budapesti Liszt Ferenc-repülőtérről egy
átszállással 47 országba, 133 célállomásra lehet eljutni, tehát a marosvásárhelyi napi járatok révén a marosvásárhelyieknek és a székelyföldieknek
egyszerűbb lesz eljutni bárhová a világon – fogalmazott az elnök, aki köszönetet mondott mindazoknak,
akik hozzájárultak, hogy sikerre vigyék e járatok beindítását, amit rengeteg megbeszélés előzött meg.
A marosvásárhelyi repülőtér és a város központja
között egyelőre nem közlekednek tranzitbuszok, az
utasok saját autóval, taxival oldják meg a repülőtérre
jutást, annak ellenére, hogy egy szállítócégnek érvényben levő szerződése van a járat üzemeltetésére.
Ez a szerződés decemberben lejár, ekkor új versenytárgyalást írnak ki, s akkor megoldódik az utasok buszos szállítása is.

Klaus Iohannis államfő
kihirdette a nyugdíjtörvényt

„Románia elnöke, Klaus Iohannis július 8-án, hétfőn aláírta az állami nyugdíjrendszerről szóló,
2018/725-ös számú törvényt kihirdető rendeletet” – áll az idézett dokumentumban.
A képviselőház döntéshozó testületként elfogadta az alkotmánybírósági döntés után újratárgyalt
nyugdíjtörvényt.
A jogszabály értelmében 2019.
szeptember elseje és 2021. szeptember elseje között fokozatosan nő
a nyugdíjpont értéke:
• 2019. szeptember elsejétől 1265
lejre;
• 2020. szeptember elsejétől 1775
lejre;
• 2021. szeptember elsejétől 1875
lejre emelkedik.
Az ellenzék több vezetője is azt

mondja azonban, hogy az új nyugdíjtörvény nem fenntartható, és az
elkövetkező években a kormánynak
gondot fog okozni a megemelt
nyugdíjak folyósításához szükséges
összegek előteremtése.
Traian Băsescu volt államfő például vasárnap este úgy vélekedett,
az új nyugdíjtörvény költségvetésre
gyakorolt hatása óriási, és legkésőbb három év múlva egy kormány
kiáll majd a nyilvánosság elé, és kimondja: nem tudja folyósítani ezeket az összegeket.
Mihai Fifor, a kormány fő erejét alkotó Szociáldemokrata Párt
(PSD) főtitkára hétfői Facebookbejegyzésében arra kérte az ellenzéket, ne nevezzék „választási
alamizsnának” a nyugdíjtörvényt. Leszögezte egyúttal, hogy
az ellenzéki honatyák „az irodakukac látásmód rabjai”, akik
nem veszik figyelembe a költségvetési bevételek növekedést.(Mediafax)

Májusban 3.101 lejre csökkent az
országos nettó átlagbér, ez 14 lejjel
kevesebb (-0,4%), mint egy hónappal korábban – közölte hétfőn az
Országos Statisztikai Intézet (INS).
A legjobban az IT&C szektorban, a
leggyengébben a konfekcióiparban
fizettek. A bruttó átlagbér 5.078 lej
volt májusban, 0,5%-kal kevesebb,
mint 2019 áprilisában. A legmagasabb nettó átlagbéreket, 6.946 lejt,
a számítástechnikai ágazatban regisztrálták, a legalacsonyabbakat,

1.782 lejt, a konfekcióiparban. A
legnagyobb nettó bércsökkenést
(-17,8%) a pénzügyi kiegészítő tevékenységek és a nyugdíjbiztosítás
terén regisztrálták. A legnagyobb
nettó bérnövekedést (+19,2%) a
kőolaj- és gázkitermelésben érték
el. Az állami szektorban az oktatásban 2,6%-kal, a közigazgatásban
1,4%-kal, az egészségügyben
0,5%-kal kerestek többet az alkalmazottak az előző hónaphoz képest. (Agerpres)

Kihirdette hétfőn Klaus Iohannis államfő a nyugdíjtörvényt
–
tájékoztatott
közleményében az államelnöki hivatal.

Csökkent az országos
nettó átlagbér

Popa Marius Daniel, Péter Ferenc és Paulina Gosk

Fotó: Nagy Tibor

Szálláslehetőség a Haşdeu (Kőkert) utcai diáknegyedben a BBTE júliusi felvételijének idején

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem a felvételire jelentkező diákok számára Kolozsváron 400 szálláshelyet
biztosít a Haşdeu (Kőkert) utcai diáknegyedben lévő egyetemi bentlakásokban.
A szálláshelyet július 16. és július 31. között lehet igénybe venni (ötágyas szobákban) 25 lej/ágy/éjszaka
szállásdíj ellenében, a BBTE Szociális Szolgáltatások Osztályának küldött kérvény alapján. (Az egyetem
által biztosított szállásokat azok igényelhetik, akik Kolozsváron vagy a Kolozsvártól legtöbb 20 km-re eső
körzetben nem rendelkeznek állandó lakhellyel.)
A felvételire jelentkező diákoknak lehetőségük lesz arra, hogy szüleikkel együtt lakhassanak az egyetemi
szálláshelyen, amelynek díját ki lehet fizetni készpénzben vagy kártyával a V. számú bentlakás adminisztratív
osztályán hétköznap 7 és 15 óra között.
A szálláshelyigényléshez kérvényre és a személyazonossági igazolvány fénymásolatára van szükség, amelyeket a social@ubbcluj.ro e-mail-címre kell elküldeni vagy személyesen benyújtani a BBTE Szociális Szolgáltatások Osztályán (Kolozsvár, I. C. Brătianu/Király utca 14.), legalább három nappal a szállásigénylés
időpontját megelőzően.
Részletek: https://admitere.ubbcluj.ro/hu/licenta/cazare

Alkotmánybíróságon támadnák meg
a közigazgatási törvénykönyvet a liberálisok

Az alkotmánybíróságon tervezi megtámadni a sürgősségi kormányrendelettel elfogadott közigazgatási
kódexet a Nemzeti Liberális Párt – közölte az ellenzéki alakulat elnöke, Ludovic Orban.
A PNL elnöke elmondta, munkacsoportot hoznak
létre a jogi bizottság elnökének irányításával és a
közigazgatási bizottság tagjainak részvételével,
amely elemzi a közigazgatási törvénykönyvet és az
azt hatályba léptető sürgősségi rendeletet, hogy rábukkanjanak az esetleg fennálló alkotmányellenességre. Ha alaptörvénybe ütköző elemeket találnak
benne, a nép ügyvédjét fogják felkérni, hogy emeljen
alkotmányossági kifogást a kódex ellen – tette hozzá
Orban.
A módosított közigazgatási törvényről szóló sürgősségi kormányrendelet július 5-én, pénteken jelent
meg a Hivatalos Közlönyben.
A Viorica Dăncilă vezette kabinet június 25-i ülésén sürgősségi rendelettel fogadta el a közigazgatási
törvénykönyvet, majd egy héttel később, július 3-án
módosított rajta, a törvényhozási tanács véleményezésének figyelembevételével pontosított bizonyos eljárásokat, kifejezéseket.

Ekkor került bele a rendeletbe az az előírás is, miszerint az önkormányzatok jóváhagyásával azokon a
településeken is alkalmazhatók az anyanyelvhasználati jogok, ahol a kisebbség aránya nem éri el a húsz
százalékot. Ugyanakkor a világosabb megfogalmazás
érdekében a „kétnyelvű” kifejezést a „román nyelven
és a nemzeti kisebbségek nyelvén” kifejezésre cserélték a törvényszövegben – mondta még Barbu.
Az RMDSZ később közleményében hangsúlyozta,
az újratárgyalt közigazgatási törvénykönyv nem a parlament által korábban elfogadott változatot helyezi a
romániai jogrendbe, és továbbra is számos, a magyar
kisebbség szempontjából káros előírást tartalmaz, például törli a 2006-ban elfogadott anyanyelvhasználati
jogokból a megszerzett jog elvét.
„A magát kisebbségi szempontból modellértékűnek
tartó országban, Romániában 2019-ben csorbítják a
jelenleg hatályban lévő kisebbségi jogokat. Összességében az eddig hatályban lévő rendelkezésekhez
képest az elfogadott kódex visszalépést jelent a kisebbségi jogok terén” – idézi Cseke Attila szenátusi
frakcióvezetőt az RMDSZ pénteki közleménye.
(Agerpres)

A diákok csupán 60,86 százaléka
érettségizett sikeresen megyénkben

Magas a távolmaradók száma

A hosszan tartó érettségi vizsga
után tegnap a megadott időpont előtt
közölték az eredményeket. Országos
szinten a diákok 63,78 százaléka
érettségizett sikeresen, ami azt jelenti,
hogy minden tantárgyból elérték az
ötöst, és a jegyek általánosa legalább
hatos volt. Az első értékelések szerint
ez az utóbbi öt év leggyengébb eredményének számít. Megyénkben ez az
arány 60,86 százalék volt, öt százalékkal kevesebb, mint az elmúlt
évben – tájékoztatott Ioan Macarie
megyei főtanfelügyelő.
Az idei és az előző években végzettek közül országos viszonylatban
136.000-en iratkoztak fel az érettségi vizsgára, 6.000-en közülük egy
vagy több tantárgyból nem jelentek
meg a vizsgán – nyilatkozta Ecaterina Andronescu tanügyminiszter,
aki nagyon magasnak tartja a távolmaradók számát, amiben tökéletesen igaza van. A megmérettetésről
24 diákot zártak ki, akik két évig

nem próbálkozhatnak újra. A
136.000-ből 86.794-en érték el a
hatos átlag fölötti általánost, 42.304
érettségiző annál kisebb jegyet kapott. A megyék közül, mint a korábbi években is, Kolozs megye áll
az élen, 81 százalékos aránnyal,
Hargita megye sajnos a sereghajtók
között van.
Megyénkben 3.488-an álltak
érettségi vizsgára, és a hatos átlagot
2.028-an érték el, több mint 1300an nem. 161-en nem jelentek meg
minden vizsgán, és voltak, akiket
kizártak. A legtöbben, hatszázat
meghaladóan nyolcas és kilences
közötti átlagra teljesítettek, 452-en
kilences átlagon felül, a hatos és
hetes, a hetes és nyolcas közötti átlagot elérők száma is négyszáz és
ötszáz között van. Megyénkben egy
diák érettségizett tízes átlaggal, országos szinten 177-en.
Óvást benyújtani hétfőn du. 4
óráig lehetett. (bodolai)

Fotó: Nagy Tibor
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Rekorddöntő lélekszám, tartalmas programok

Vasárnap este véget ért a
VIBE fesztivál. A harmadik alkalommal megszervezett marosvásárhelyi
megabulin
ismét fergeteges koncerteken, jó hangulatú beszélgetéseken és értékes előadásokon
vehettek részt az érdeklődők,
akik legnagyobb része a legfiatalabb partigeneráció tagjai
közül került ki.

Kaáli Nagy Botond

A VIBE legfőbb célközönsége a
Z generáció, a mai tizen- és huszonévesek, azok, akik még iskolába járnak, épp végeztek, avagy friss
egyetemisták. A technológia bűvöletében, azzal együtt, fél lábbal az
online térben felnövő generáció értelemszerűen a pillanatra fókuszál,
a fesztivál zenei kínálata is ezt tükrözi: a pillanatnyi legnagyobb neveket hívták meg a szervezők mind a
nemzetközi, mind a magyar, illetve
erdélyi zenei körforgásból, mellettük az elmúlt évtizedek alatt maguknak nevet szerző, ám rétegzenei
formációk és előadók voltak jelen a
fesztivál több színpadán.
Ami a VIBE nagy előnye és határozottan értéke a hasonló fesztiválok mellett, avagy azokkal
szemben, az a VIBE Kolinak hívott
szabadegyetem, amely a fesztivál
összes napján, több helyszínen,
több alkategóriában, számos tematika mentén zajlott, legfőképp olyan

Székely Ferenc
Magyardécsében jártam a minap,
június utolsó vasárnapján — cseresznyeünnepre, „majálisra”, sokadalom fogadására készült a falu.
„Ez a 120. alkalom, hogy majálisra
készülünk” — hirdették fennen a
meghívóban, de az is lehet, hogy
kevesebb, mert volt néhány esztendő a ’70-es években, a kommunizmus legvadabb időszakában,
amikor nem volt szabad gircsózni,
hesspávázni, hajnalozni, egyáltalán
magyar szokásokat ápolni, továbbadni a következő nemzedéknek.
Magyardécsében gróf Bethlen András kezdte el a cseresznyeünnepet
1893-ban, s jó, hogy mindig akadt
helybéli, aki ezt a hagyományt folytatta, továbbadta.
Balla Tamás, a ’70-ben megjelent Fehér virág és Fehér virágszál
nagy sikerű mesekötet csodaszerzője (akkor még besztercei középiskolás volt, aki a hétvégeken
otthon lejegyzett anyagot éjjel, villanyfénynél másolta át a bentlakás-

48.000 látogató a 3. VIBE fesztiválon

előadások és beszélgetések keretében, amelyek ugyan az említett generációt célozzák, mégis egyetemes
hallgatóságot vonzanak, mert érdekesek, egyediek és betekintést nyújtanak mindabba, ami ma folyik a
technika, a művészetek, az oktatás,
a divat vagy akár a mezőgazdaság
terén. Csak az első nap folyamán
előadást tartott például dr. Seer
László marketingszakértő, a BBTE
oktatója a digitalizáció marketingjelenségeiről, a mezőgazdaság technologizálódásáról beszélt Pál Ákos,
Vincze Tamás és Laczkó Dénes, a
közösségi ügyek mellett elkötelezett fesztiválokról szólt a VIBEigazgató Rés Konrád-Gergely és
Juhász László, és aznap volt a fiatal
irótrió bemutatója is: Lupescu Kata
író, Kali Ágnes költő és Kemény
Zsófi író nevét köteteik, slamjeik,
írásaik és közösségi szerepvállalásaik által sokan megismerték, a fesztiválon generációjuk és közösségük
gondolatairól beszéltek. Ugyancsak
a Koliban esett szó a Vállalkozásfejlesztő ökoszisztémák című előadás
keretében az erdélyi inkubátorházak
lehetőségeiről Vas Réka, Talpas Botond, Borzási Sarolta, Szakács-Paál
István előadásában, Nagy Egon középiskolai magyartanár pedig arról
beszélt, hogy mennyire kell nyitottnak és rugalmasnak lennie annak,
aki hatékonyan szeretne a Z generációval együtt dolgozni, a menő tanárok nem hétköznapi történeteiről
pedig Szőcs Imre, dr. Kálmán Attila

marosvásárhelyi pedagógusok és
Solymosi Zsolt kolozsvári pedagógus számolt be. Kassay Anna blogger, aki világ körüli élményeiről és
kalandjairól mesélt, azt ajánlotta,
hogy mindenki olyan úti célokat keressen, amelyeket meglátogatva választ talál az önmagában lévő
kérdésekre, Koltai Balázs vállalkozó pedig arról beszélt, hogy hogyan lehet elszállt ötletekből sikeres
vállalkozást építeni. A VIBE fesztivál Fashion Cornerében divatbloggerekkel beszélgethettek és az

keny aszfaltúton egy díszes falukapu alatt haladunk át. Azon a helyen járunk, ahol a ’90-es években
aszfaltra is jutott pénz, s többszöri
nekirugaszkodással elkészült az Árpástó–Magyardécse öt kilométeres
szakasz. Aki tett valamit ebben az
ügyben – persze többeket is meg
lehet említeni —, az épp a falu
egyik jeles szülötte, dr. Kiss J. Botond világhírű ornitologus, Dunadelta-kutató, szakíró. Ez akkor volt,
amikor közelebb voltunk a „nagy
fazékhoz”, s Tulceán megrekedt s
most ott lakó derék nemzettestvérünk majdnem három évig (1995–
98)
volt
környezetvédelmi
államtitkár.
Mondom, Magyardécsében jártunk a minap azzal az autóval,
amellyel a drága emlékű, Mezőségféltő Sütő András rótta a kilométereket korábban Erdély kies tájain
Pusztakamarástól Sikaszóig.
Ahogy Magyardécse felé közeledünk, szinte alig látszanak a házak,
körbetekintünk, hol lehet a falu,
mert csak fák, fák, amerre a szem

Fotó: Nagy Eduárd

aktuális fesztiváldivatról hallhattak
a fesztiválozók, míg a Kerengő nevű
kulturális térben az Ady 100 interaktív programban vehettek részt az
érdeklődők.
Az összességében több mint hatvan előadást, beszélgetést kínáló
napi tudásfórum és szabadegyetem,
sportkupák és kocsmajátékok után
az esti koncerteken olyan formációk, illetve nevek léptek fel, mint
a Foreign Beggars, Modestep Dj
Set, a Halott Pénz, Saiid, Akkezdet
Phia, az USNK, a Lost Frequencies,
a Punnany Massif, a Follow The
Flow, a Fran Palermo, az Alle Farben, a Stanton Warriors, a Kowalsky meg a Vega, Horváth
Tamás, a Fran Palermo, a YesYes, a
Sky Fanatic, a Drop The Cheese, a
Wellhello, Bye Alex és a Slepp, az
Intim Torna Illegál, a Kistehén, NB
vagy Bëlga.
A számadatokról, a további tervekről, a fesztivál jövőjéről mintegy
összegzésképpen
Tőkés
Hunort, a VIBE sajtófelelősét kérdeztük.
– Az idén 48.000 látogató érkezett a fesztiválra, 10.000-rel többen
jöttek, mint a tavaly, rekordot döntöttünk! Több mint 100 zenei fellépő, a Fashion Cornerben 20-30
előadó, a Koli keretében több mint
60 előadó, a Csemetezugon kívül
napi több mint 20 nappali program
várta őket. Nagy sikernek könyveljük el az idei VIBE-ot, a fesztivált
természetesen jövőre is megszer-

vezzük. Július első hetében, 2-a és
5-e között kerül rá sor. A helyszín
nem változik, a VIBE a Maros-parton marad, és tanultunk az idei tapasztalatainkból: kibővítjük az idén
már péntek estére megtelt kempingterületet, valamint tovább fokozzuk
a zenei fellépők listáját, még több
nemzetközi névvel a felhozatalban.
Mindezek mellett továbbra is kiemelt figyelemmel kísérjük az erdélyi magyar zenekarokat és
pályakezdőket, az Instagramon
ugyanúgy lesz Epic Music Battle,
mint az idén. A helyszínen lévő kelléklistát is bővíteni fogjuk, designban
is
fejlődünk.
Minél
sokszínűbbé kívánjuk varázsolni a
fesztivált, mert az erdélyi közönség
minden egyes tagja egyedi érték, és
különböző érdekeltségű. A környezetvédelem kiemelten fontos a számunkra, eddig is és ezután is
környezettudatosságra, médiatudatosságra érzékeny generációt kívánunk nevelni, ezt a vonalat is
továbbvisszük. A Marosvásárhelyi
Rádióval évenkénti közös projektünk a Maros-part takarítása, a jövőben
pedig
még
inkább
biofesztiválban
gondolkodunk,
amelynek tudatos, környezetvédő
vendégei megfelelő ajándékokban
részesülnek – válaszolta kérdéseinkre Tőkés Hunor.
VIBE tehát lesz jövőre is, színes,
szerteágazó és mégis egységes koncepció szerint, júliusban, a Marosparton.

ellát… Megérkezünk, s lassan megjelennek az ünnepre érkezők is: honiak és határon túliak, szól a
harang; istentiszteletre kiöltözött
idősek, fiatalok, gyerekek ballagnak a templom irányába. A napbarnított arcokra kiült hétköznapi
aggodalmat – ha csak ideig-óráig is
– felváltja az Istenbe vetett hit megtartó ereje.
Fekete János tiszteletes még az
igét is úgy választja ki, hogy „paszszoljon” az alkalomhoz; bár többféle gyümölcs van a Bibliában,
cseresznye nincs! De ott vannak a
lélek gyümölcsei, amelyekkel nap
mint nap találkozunk, ott hordozzuk
énünkben, szívünkben.
Kőasztalokra mesterien „felépített” cseresznyegúlák, mosolygós,
üde arcok, roston sült sertéshús illata, mezőségi fekete lájbiba öltöztetett iskolások messzire elhallatszó
zenés jókedve, kapualjban meghúzodó nénikék „vegye, drága, van
még!” tekintete, s a megmaradás reménysége – mind-mind e jeles nap
tartozékai.

Igen, a találkozás örömével s a
megmaradás reménységével utaztunk az idei cseresznyemajálisra
Magyardécsébe, nyári kutya melegben, amikor jó volt megállni egy
percre Balla Tamás cseresznyefái
alatt, s a szép terméstől roskadó fák
árnyékában úgy istenigazából
szedni, ropogtatni a magyardécsei
buzgót. Mert így hívják ma is azt a
helyi fajtát a sok közül, amelynek
oltóágait egy Amerikát megjárt
Buzgó melléknévre hallgató décsei
atyánkfia hozta haza, valamikor nagyon régen, az első világégés után.
Ő ugyan elment megélhetést és új
hazát keresni, de visszatért, mert
Erdélyt, a Kárpát-medencét tekintette szülőföldjének.
Ma is elmennek, nem is kevesen,
décseiek és nem décseiek, székelyek, erdélyi magyarok, jó meszszire,
a
jobb
megélhetés
reményében, de vajon lesznek közöttük Buzgók, akik visszatérnek?
Beder Tibor sorai jutnak
eszembe: házad több is lehet a
nagyvilágban, de hazád csak egy.

Balla Tamás cseresznyefái

ban, hogy mihamarabb átadja Faragó Józsefnek, a kötet szerkesztőjének)
hívott
meg
egy
cseresznyekóstolóra, azaz: szedésre. Feleségemmel elfogadtuk a
meghívást, mert sohasem jártunk
Erdély talán legszebb és leghíresebb „cseresznyefalujában”. Arról
a faluról van szó, amely nem a látóhatárunkhoz simuló mezőségi
dombok ölelésében húzódik meg,
hanem ott „fent”, az Erős-domb
északi részén. Eleink már 1269-ben
megélhetést láttak itt, s Magyardécsében most is megvan a Király
kútja, ahonnan – a legenda szerint
– a királynak vittek vizet, tegyük
hozzá: jaj, de nagyon régen!
Még azt is el kell mondanom,
hogy Magyardécse magyar sziget a
többségi nyelvtengerben, körülötte
pedig sok-sok faluban már nem
értik Petőfi nyelvét. Ettől eltekintve
szépen beszélik és őrzik a nyelvet:
édes anyanyelvünket.
Autónkkal kapaszkodunk fölfelé
a kanyargós kaptatón, a gyömölcsfákkal és akáccal szegélyezett kes-
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Szakemberhiány nehezíti a termelést

Szerkeszti: Menyhárt Borbála

Friss, ropogós kifli került a gyerekek asztalára

Nyárádszereda az egyetlen
település Maros megyében,
ahol a törvénynek megfelelően helyi versenytárgyalást
hirdettek meg a tej és kifli
biztosítására, így a nemrég
lejárt tanévben a nyárádandrásfalvi pékség gondoskodott arról, hogy minden
reggel friss, ropogós kifli kerüljön a gyerekek asztalára.

A nyárádandrásfalvi pékáru megyeszerte ismert, a Nyárádmente
mellett Marosvásárhelyre, valamint a megye távolabb eső szegleteibe,
többek
között
Dicsőszentmártonba, Marosludasra is szállítanak reggelente friss
péktermékeket, valamint süteményeket, és egy neves szovátai vendéglátóipari egység is tőlük szerzi
be a süteményeket. A pékség tulajdonosa, Bíró László és felesége,
Mária elmondták, 162 üzletnek
szállítanak pékárut, és a pékség
mellett cukrászlaboratóriumot is
üzemeltetnek, így a kínálatukban a
kenyértől a süteményekig közel
százféle termék szerepel. Rendelés
alapján dolgoznak, kenyérből átlagban napi háromezer darabot sütnek. Bíró László szerint az évek
során egyre nőtt a boltok által igényelt mennyiség, a tavalyhoz viszonyítva is tíz-tizenkét százalékos
a növekedés, ami azt jelenti, hogy
a vásárlók szeretik és keresik a termékeiket. Helyszűke miatt azonban a jelenlegi mennyiségnél
többet már nem tudnak előállítani.

A legnagyobb a kereslet a házi parasztkenyér, illetve a krumplis kenyér iránt, amelyeket saját recept
alapján készítenek. Bár próbálkoztak többek között rozs-, valamint
hagymás kenyérrel, és jelenleg is
szerepel a termékeik között barna,
graham, magos, illetve teljes kiőrlésű kenyér, ezek iránt nincsen akkora kereslet, mint a hagyományos
fehér házikenyér iránt.
A pékség tulajdonosa hozzátette: igyekeznek folyamatosan újítani a berendezéseket, viszont a
termelési folyamat csak részben
gépesített, a nagy része manuális.
– Házi jellegű kenyeret állítunk
elő, és bevallom őszintén, nem is
vagyok híve a túlzott gépesítésnek,
meggyőződésem, hogy a kenyérnek, amelynek a tésztája az asztalon, kézzel van meggyúrva,
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egészen más az íze, az állaga – állítja a vállalkozó.
Bíró László rámutatott: a legnagyobb gondot számukra a szakemberhiány okozza.
– Valamikor az volt a helyzet,
hogy könnyen ment a termelés, de
nehéz volt az értékesítés, mára fordult a kocka, ha az ember stabilan
termel és minőségileg is megfelelnek a termékei, akkor van kereslet
irántuk, de az óriási gond az, hogy
nincsen munkaerő. Nemhogy szakembert, de szakképzetlen munkást
sem találunk – nehezményezte a
családi vállalkozás vezetője. Mint
mondta, jelenleg huszonkét személlyel dolgoznak, ezenkívül tíz
sofőr szállítja ki a termékeket, és
legalább három, de inkább öt újabb
személyre volna szükségük a termelésben.

Koncertözön és hagyományápolás a nyárádmenti napokon

Idén augusztus 1-4. között tartják meg Nyárádszeredában a hagyományos nyárádmenti napokat,
amelynek a színes programfelhozatala nemcsak a
szeredaiakat, hanem a környékbeli települések lakóit,
illetve a marosvásárhelyieket is szép számban odavonzza.
Évszázadok óta augusztus elseje vásárnap volt
Nyárádszeredában, emiatt a településen e köré kezdték szervezni a város ünnepnapjait.Volt már „vásár
napja”, városnapok, néhány éve pedig Nyárádmenti
Fesztivál néven szervezik meg a rendezvénysoroza-

A pályázatok mellett önerőből
is fejlesztenek

Miközben több, országos és
uniós forrásokból támogatott
nagyszabású projekt sínen
van, helyi költségvetésből is
folyik a korszerűsítés Nyárádszeredában, járdát építenek,
és rövidesen elkezdik a mellékutcákat is felújítani.

Ottjártunkkor a főtéri Deák Farkas iskola közelében dolgoztak a
munkások, de amint Tóth Sándor
polgármestertől megtudtuk, Andrásfalván is folytatják a járdaépítést,
az iskolától a falu végéig, az utolsó
házig mintegy 1,7 km-es szakaszra
kerülnek új járdalapok. Aláírták a
szerződést, és folyamatban van a
közbeszerzés a nyárádszentannai
ivóvíz- és szennyvízhálózat kiépítésére. Arra törekednek, hogy a törvényes határidőket betartva, de
erőltetett tempóban, már az ősszel
dolgozni tudjanak a kivitelezők. A
beruházás értéke hárommillió lej.
Amint meglesz a hálózat, Szentannán is elkezdik majd helyi alapokból a járdaépítést. Szintén helyi
költségvetésből fognak neki – előreláthatólag július végén – öt nyárádszeredai
mellékutca
leaszfaltozásának.

Tisztálkodási lehetőség a hátrányos helyzetű gyerekeknek

A székelytompai roma gyerekek
felzárkóztatását célozza az a program, amit egy norvég alapítvány támogatásával indít el az őszi
tanévkezdéskor a nyárádszeredai
önkormányzat. A segítő szándékú
norvégok két konténert adományoztak, ezeket nemrég a tompai
romanegyedtől nem messze helyezték el. Az egyikben női és férfifürdőszobát
alakítanak
ki
zuhanyzóval, mosógéppel, a másik
pedig raktárként szolgál majd, ahol
tárolják a hátrányos helyzetűeknek
szánt ruhaneműket. Tóth Sándor

polgármester elmondta: a polgármesteri hivatal felvállalta ezeknek a
konténereknek a fenntartását, az a
terv, hogy reggelente, iskolába
menet a roma gyerekek betérnek
majd a fürdőszobába, ott fogat,
kezet mosnak, és tiszta ruhát vesznek magukra. A konténerek reggel
és este 2-2 órát tartanak majd
nyitva, ez idő alatt felügyeletet biztosítanak majd a helyszínen, esténként pedig a roma családok
bejöhetnek tisztálkodni, illetve a ruháikat kimosni. Így szeretnék a gyerekeket rászoktatni a tisztálkodásra.

Sínen vannak a projektek

A polgármester elmondta, minden jel arra utal, hogy sínen van két
projektjük, az egyik egy ipari parkszerű létesítmény, egy inkubátorház
kialakítását célozza a volt árvaház
épületében, ahol több mint húsz
helyi vállalkozónak tudnának helyiséget biztosítani. A volt árvaház B
kategóriás műemlék épület, tehát a
strukturájához nem nyúlnának
hozzá, viszont alkalmas arra, hogy
ilyen célt szolgáljon. A másik projekt, amelyet már szintén jóváhagytak, egy közösségi trágyatároló
létesítését célozza a város határában, így segítséget nyújtanak a
gazdáknak, hogy eleget tudjanak
tenni a törvényes előírásoknak. A
kivitelezésre előreláthatólag jövőben kerülhet majd sor.

tot, az eddigieknél színesebb programfelhozatallal.
Csütörtökön, augusztus elsején, a hagyományhoz
híven vásárnappal kezdődik a rendezvény a helyi piacon, nem marad el a nyárádmenti termelőket felvonultató
hagyományos
kézművesvásár,
a
néptánctalálkozó, a tűzoltó-találkozó, a borudvar, valamint a gyerek-, ifjúsági, illetve sportprogramok
sem. Esténként olyan közismert és közkedvelt előadók szórakoztatják majd a közönséget mint az Ismerős Arcok, a Zanzibár, a Tankcsapda, a Kowalsky meg
a Vega, valamint Tóth Kati.

A helyiek támogatásával bővítenek, fejlesztenek

Évente nő az önkéntes tűzoltók bevetéseinek a száma

Félszázhoz közelített tavaly a
nyárádszeredai önkéntes tűzoltó-egyesület bevetéseinek a
száma, és idén már az év első
felében szinte negyven riasztásuk volt, a környékbeli tűzeseteknél, baleseteknél ők
azok, akik elsőként a helyszínre érnek, és jobb felszereltséggel rendelkeznek, mint
a helyi hivatásos tűzoltóalakulat. Minden évben új célt
tűznek ki maguk elé: adománygyűjtések révén, valamint a helyi önkormányzat
támogatásával folyamatosan
bővítik a gépparkot, valamint
a felszereléseiket.

Kacsó Istvántól, az önkéntes tűzoltócsapat parancsnokától megtudtuk, hogy legidősebb tagjuk
hatvanéves, a legfiatalabb tizennyolc, és tizenhét-tizennyolc azon
aktív tagoknak a száma, akikre a
bevetéseknél általában számítani
lehet. A helyi önkéntes tűzoltóegyesület elsősorban a Nyárádszeredához tartozó nyolc települést
látja el, és óriási előny, hogy a lehető legrövidebb időn belül a helyszínre tudnak érni. De sok esetben
hívták őket például Csíkfalvára, Er-

dőszentgyörgyre, vagy Ákosfalvára
is, ha egy nagyobb tűzesetnél a
helyi csapatoknak erősítésre volt
szükségük.
– Sokkal felszereltebbek vagyunk, mint a helyi hivatásos tűzoltóalakulat, több olyan eszközzel
rendelkezünk, amelyeket akár ők is
igénybe vehetnek bevetésekkor.
Van egy 1800 literes tartályos tűzoltókocsink, tavaly nyáron gyűjtést
kezdeményeztünk, és büszke vagyok arra, hogy a helyi közösség
összefogásának köszönhetően sikerült egy terepjárót vásárolnunk.
Minden télen megszervezzük az önkéntes tűzoltók bálját, és az ott öszszegyűlt adományokból vásároltuk
meg a gyors beavatkozáshoz szükséges eszközöket. Van feszítő-vágó
felszerelésünk is. Létesítésünkkor a
már meglévő alakulatok segítettek
felszereléssel, ruházattal, az önkormányzat pedig minden évben 10-12
ezer lejjel támogat annak érdekében, hogy a hiányzó felszereléseket
tudjuk pótolni. Most újra gyűjtünk,
mivel volt úgy, hogy víz nélkül maradtunk, a környező kutakból nem
tudtuk biztosítani az oltáshoz szükséges vízmennyiséget, szükségünk
lenne egy nagyobb kapacitású tar-

tályos tűzoltókocsira. Ennek a beszerzése az idei célkitűzésünk, aminek megvalósításához ismét a
lakosság támogatását kérjük. Nyárádszereda egyik testvértelepülésén,

tette ki a parancsnok, majd hozzátette, amint sikerül némi pénzt gyűjteni, szeretnék fokozatosan újakra
cserélni a meglévő védőfelszereléseket.

Szerencsen jártam nemrég, és megismerkedtem az ottani katasztrófavédelmi
felügyelőség
parancsnokával, aki felajánlott nekünk egy hétezer literes, használt
tartálykocsit, ha mi vállaljuk az
apróbb hibák javítását, illetve az elszállítását. Erre gyűjtünk most – fej-

Mint mondta, az önkéntes alakulat megalakulásakor, 2016-ban
sokat kellett dolgozzanak ahhoz,
hogy megismerje őket a lakosság,
és elnyerjék az emberek bizalmát.
De úgy tűnik, ez sikerült, évről
évre egyre nő a bevetések száma,
2017-ben 16 éles bevetésük volt,

2018-ban már 42, idén pedig alig
tartunk az év felénél és már közelítünk a tavalyi számhoz, a negyvenhez. Elsősorban a 112-es
segélyhívó diszpécserszolgálatától
érkeznek a riasztások, de ezek mellett a lakosság akkor is bizalommal
fordul hozzájuk, ha például áradások esetén kutakból, pincékből ki
kell szivattyúzni a vizet. Kacsó István szerint a bevetések jellege évszakfüggő, nyáron az árvizek,
tavasszal-ősszel a tarlótüzek, erdőtüzek, télen pedig a lakástüzek
vannak túlsúlyban. A beavatkozások mintegy 20 százalékát a lakástüzek, 50 százalékát pedig a
tarlótüzek teszik ki.
Évente karitatív jellegű kezdeményezéseik is vannak, a karácsony
előtti időszakban cipősdobozprogram, tavaly nyáron a telefonos szeretetszolgálatnak is besegítettek a
diógyűjtésbe. Emellett folyamatosan gyűjtenek nem romlandó alapélelmiszereket, valamint ruhákat,
játékokat, amelyeket gyermekotthonoknak adományoznak, illetve
azért, hogy ha egy családnak leég a
háza, és hirtelen szükségük lesz ruhára, alapélelmiszerekre, akkor
gyorsan segíteni tudjanak.
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Idén is sikeres volt a kétnapos faluünnepség
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A hét végén, a Marossárpatakért
Egyesület és a helyi önkormányzat
közös szervezésében, XII. alkalommal került sor néptánc- és huszárfesztiválra.
Pénteken
a
lovasíjász-bemutatóra és a fogathajtó
versenyre a Kakas-domb alatti sportpályán került sor, szombaton a hagyományőrző
programoknak
a
faluközpont adott helyet.

Berekméri Edmond

A sárpataki lovas íjászokat a csoport oktatója, Simon András tanár mutatta be a népes
közönségnek. Megtudhattuk, hogy a csapat
alig néhány hónapja, 2019 februárjában alakult, tagjai 11–17 év közötti gyerekek és
ifjak, akik a lovas íjászat iránt érdeklődnek.
– Jelenleg kilenc tagunk van, akikkel hetente
három edzést tartunk. Folyamatban van a hivatalos bejegyzés sportegyesületként, Iobagio Horse Archery néven. Távlati céljaink
között szerepel egy szakszerű pálya kiépítése,
nemzetközi edzőtáborokba, illetve nyílt nemzetközi versenyekre való eljutás pályázatok
által – tudtuk meg a csapat vezetőjétől. A lovasíjász-bemutatón két ősmagyar viseletbe
öltözött marosszéki íjász is részt vett, Sükei
László és Pál Miklós pontos találatai is elnyerték a közönség tetszését.

Tíz fogat állt rajthoz

A fogathajtó verseny főbírája és szakkomentátora dr. Suba Kálmán mérnök volt, aki
a megmérettetés ideje alatt többször is elismerő szavakkal emlékezett a ‘80-as években
megrendezett marossárpataki fogathajtó versenyekre. Marossárpatakot a romániai fogathajtás bölcsőjének nevezte, megnevezve azon
sárpatakiakat és marosvásárhelyieket, akik
elindították és megalapozták a versenyeket:
Török János, Nagy Domokos, Vajnár József
mérnök, dr. Enyedi Sámuel, dr. László Béla,
dr. Elek Barna. A jelenlévők egy perc csenddel tisztelegtek azok emléke előtt, akik közülük már nincsenek életben. „A fogathajtó
versenyeket 6-7 évvel ezelőtt megpróbáltuk
újjáéleszteni nosztalgiahajtás formájában, de
kevés sikerrel. Nagy örömömre szolgál és
elégtétel számomra, hogy ez alkalommal sikerült újra megszervezni a versenyt, Benedekfi
Levente
helyi
lovasnak,
hagyományőrző huszárnak köszönhetően, aki
megpróbálja a fogathajtás történelmét továbbírni és továbbvinni. Reméljük, hogy ez
egy új kezdet, aminek lesz folytatása” – nyilatkozta a Népújságnak dr. Suba Kálmán.
A pályaismertetés után megkezdődött a
megmérettetés. Először az egyes fogatokat
felvonultató versenyzők álltak rajthoz, aztán
a kettes fogattal érkezők. A pályán a szervezők 12 akadályt helyeztek el, ezeket egy előre
meghatározott, számmal jelölt sorrendben
kellett „meghajtani” anélkül, hogy a verseny-

zők túlhaladták volna az alapidőt. A pályatévesztésért kizárás járt volna, de ilyen eset
nem fordult elő a pénteki versenyen.
Az egyes fogatok viadalát a gernyeszegi
Vajda Zsolt hajtó nyerte, segédhajtója Vajda
Róbert volt. A kettes fogatoknál a Benedekfi
Levente (hajtó) – Cozma Ferenc (segédhajtó)
páros diadalmaskodott.
A lovasíjász-bemutató és a fogathajtó verseny ideje alatt a gyerekeknek kézműves-foglalkozásokat tartottak, arcfestéssel és
csoportos játékokkal egybekötve.

Focimérkőzés, koszorúzás,
fényképkiállítás

Szombaton reggel a mezőcsávási fúvószenekar és hagyományőrző huszárcsapat a település utcáin végigvonulva ébresztette a későn
kelőket. A Marossárpataki Tanácsosok –
SURTEC Műszaki Barkácsáruház labdarúgómérkőzésre az iskola műgyepes pályáján került sor. A Cseh Gábor egykori 2. ligás
játékvezető irányította találkozót szoros küzdelem, helyenként látványos játék után a
házigazdák együttese nyerte.
Délután a történelmi szoborparkban sorakoztak fel a hagyományőrző huszárcsapatok
és a település elöljárói. Jelen volt a magyarországi Földes testvértelepülés küldöttsége is,
Jenei-Egri Izabella polgármester asszony vezetésével. Az egybegyűlteket Mózes Sándor
tanár, műsorvezető köszöntötte, majd Stupár
Károly helyi lelkipásztor olvasott fel egy igét

a Bibliából, és adta áldását a jelenlévőkre. A
földesi és marossárpataki önkormányzatok
képviselői a két világháborúban elesett sárpatakiak tiszteletére állított hősök emlékművénél, a huszárcsapatok az 1848-as levert
szabadságharcra emlékeztető Sebesült huszár
szobornál koszorúztak.
A Berekméri Edmond tanító régi helyi
fényképekből összeállított kiállításán bemutatott 114 fotó a kicsi magyar világ idején készült. A pedagógus több mint tíz éve gyűjt
régi marossárpataki fényképeket, a 2016-os
falunapi rendezvényen már volt egy kiállítása. Néhány hónappal ezelőtt egy közösségi
csoportot hozott létre a világhálón, ahol a sárpataki gyökerekkel rendelkező tagság száma
meghaladja a 350-et, a bemutatott képek
száma pedig megközelíti az ezret. A fényképek bemutatása mellett Berekméri Edmond
részletesen beszélt az 1940–1944-es időszak
marossárpataki eseményeiről, a bevonulástól
az internálásokig.

Ünnepélyes megnyitó

A fesztivál ünnepélyes megnyitóján jelen
volt Vincze Loránt EP-képviselő, Kovács Mihály Levente, a Maros megyei RMDSZ
ügyvezető elnöke és Kolcsár Károly megyei
tanácsos. Mindannyian megdicsérték a szervezőket munkájukért, s elismerő szavakkal
beszéltek az utóbbi évek marossárpataki
megvalósításairól.
Kozma Barna, Marossárpatak község pol-

Fotó: Berekméri Edmond

gármestere megköszönte a helyi lakosság érdeklődését a rendezvény iránt, majd említést
tett a jelenleg zajló beruházásokról. Elmondta, hogy májusban kezdtek hozzá a
helyi iskola felújításához és bővítéséhez, július első napjaiban fogtak hozzá a református
templom tetőszerkezetének és belsejének a
felújításához, a tervek szerint augusztusban
fogják befejezni az új kultúrotthont. Ezt követően a polgármester érdemoklevelet és
pénzjutalmat adott át az iskola három legjobb
tanulójának: Moldován Aurorának, LakóKiss Barbarának és Kali Zsófiának, akik
közül Aurora országos első díjjal tért haza a
protestáns felekezetek olimpiájáról, amelyet
Zilahon rendeztek meg. Díszoklevelet kapott
három olyan marossárpataki pár, akik idén
ünneplik aranylakodalmukat (László István
és Anna, Bincsó Károly és Klementina,
Simon Ferenc és Magda). A 90 éves Kádár
Annus néni, a település legidősebb polgára
szintén díszoklevélben részesült.
A Marosmenti Leader Egyesület termelői
és kézművesvásárán a sárpataki népművészek varrottasokat, hímzett munkákat (Gábor
Mária, Nagy Emma, Székely Katalin, Mátyás
Erzsébet), csipkéket (Nagy Ilona), karkötőket, nyakékeket, fülbevalókat (Cozma Ildikó)
kínáltak megvételre, de Antalfi Zoltán híres
marossárpataki pálinkájának legújabb fajtáit
is meg lehetett kóstolni.

Néptáncfesztivál, esti koncertek

A néptáncfesztiválon a helyi iskola kis hagyományőrzői mellett meghívott tánccsoportok léptek fel a szabadtéri színpadon.
Marossárpatakról három gyerekcsoport szerzett örömet a szülőknek, nagyszülőknek, a sikeres előadást Varró Huba, a Táncolj velünk
most! művészeti igazgatója és társai tanították be. Ezt követően a műsorvezető, Cozma
Zsuzsa színpadra szólította a jobbágytelkieket, a mezőpaniti Muskátli, a magyarói
Csurgó, a mezőkölpényi Vackorvirág két csoportját, illetve a korondi Székely Sasok
dobcsapatot. Énekelt a mezőkölpényi népművészet mestere díjas adatközlő táncos, Szabó
Teri néni.
Az elmúlt évekhez hasonlóan, a faluünnepség egyik érdekes színfoltja a két napig
működő huszártábor volt, ahol a lovas hagyományőrzők hatalmas bográcsban főztek, lovakat gondoztak, nótáztak és beszélgettek.
A néptáncfesztivált pálinkaverseny követte, amelyre hét személy nevezett be. A verseny győztese Mózes András szilvapálinkája
lett.
Az esti koncerteket a Betli Duó nyitotta
meg, majd a sztárvendég Janicsák Veca és
csapata szórakoztatta a népes közönséget. Az
utcabálon az Orion két frontembere (Mózes
Sándor és Butiurca Tibor) zenélt, pontosan 23
órakor látványos tűzijáték tette emlékezetesebbé a faluünnepséget.
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Légy példa...!

Az elmúlt hét eseményei, a vakációs bibliahét megszervezése Vámosgálfalván (július 1–5.) boldogságot,
szeretetet, lelkünk hitbeli gazdagodását hozta mind
számunkra, mind a gyerekek számára. Szívünk ujjong
a feltöltődéstől, bátran mondhatjuk munkatársakként,
hogy nem volt hiábavaló.
A bibliahét programja: Gyere utánam, lépj a nyomdokomba! Ezzel a mottóval fogadtunk a hét minden
napján 80-100 vidám gyereket, akiket Jézus lábnyomai vezettek reggelenként egyházunk gyülekezeti termébe. Mosollyal érkezve, várva az újabb tanítást,
éneklést, a tevékenységek egymás utáni pörgése azt
hozta tudomásunkra, hogy a hét mennyire gyorsan elrepült.
A hét fő üzenete arra épült, hogy legyünk példaképek mások előtt. Jézus tanítását követve legyünk példák a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a
hitben és a tisztaságban. Egy gyereknek nemcsak jó
példaképet kell látnia, hanem ő maga is lehet példakép
mások számára. Jézus hívott minket, segítőket, mi
hívjuk a gyerekeket arra az útra, melyen Jézus vezet.
Öt nap, öt történet, melyekben Jézus áll előttünk, az
Ő tanítását ismerhettük meg, és imádkozhattunk, hogy
egyre több példamutató gyerek legyen, akik bátran beszélnek Jézus nevéről. A hét minden napja imádsággal, énekléssel kezdődött. Kántorunk vezetésével,
hangszeres kísérettel, énekszóval dicsérhettük az Urat.
A Jézusról szóló történeteket figyelmesen hallgattuk
a tiszteletes úr érdekes bemutatása révén. Nem maradhatott ki egy napon sem az egyéni vagy csoportos
játék, mely ugyancsak a gyerek fejlődését szolgálta.
Ugráltunk mankón, zsákban, falábon, versenyezhettünk evésben. Megtanultunk egymásra figyelni, segí-

Szerkeszti: Mezey Sarolta

teni egymásnak. Kézműves-foglalkozáson sok mindent kipróbálhattunk: festettünk, agyagoztunk, quillingeztünk, szívecskés kulcstartót varrtunk, a kisebbek
vágtak, ragasztottak, színeztek.
A szünetet csak azért vártuk, mert tudtuk, hogy a
szülők, nagyszülők finom süteménnyel lepnek meg.
Élvezet volt nézni a jóízű evést, a tele kosárkák mind
kiürültek.
E sok szép tevékenység hátterét, a felkészülő munkát mi, segítők láthattuk, ezért nagyon sok embernek
tartozunk köszönettel.
Hálásak vagyunk a KOEN ALAPÍTVÁNY minden
egyes munkatársának, akik részletesen összeállítják
számunkra e hét programját, felkészítenek ennek megszervezésére, ötleteket nyújtanak. Hála és hatalmas
köszönet Szabó István János tiszteletes úrnak és Szabó
Edina tiszteletes asszonynak, akik megszervezték, fáradtságot nem ismerve levezették, minden szükséges
anyag megvásárlását vállalták e hét lebonyolítására.
Továbbá, köszönet Szabó Gyula kántornak, aki óriási
munkával betanított, összehangolt egy nagy zenekart
(hegedű, gitár, orgona, fuvola, furulya, trombita, harmonika, csörgők), színesebbé és csodálatosabbá téve
énekeinket.
E héten, akik látták, csodálták egyforma, a hét mottójával díszített, szép, színes pólóinkat. Köszönjük
Bartos Bálint üzletvezetőnek, hogy idén is gondolt
ránk, és megörvendeztetett bennünket ezzel az ajándékkal. Köszönjük a szülők, nagyszülők finom süteményeit, adományait, és nem utolsósorban az ügyes
fiatal lányok segítségét, akik végig mellettünk álltak,
és mindenben szívesen segítettek.
Isten áldjon gazdagon mindenkit e sok segítségért!
Ozsváth Ilona és Végh Enikő pedagógusok

Vándor bográcsgulyásfőző verseny

A marosvásárhelyi Magányosok Klubjának XVIII. vándor gulyásfőző versenyével
kapcsolatos hír megjelent a Népújságban,
aztán klubvezetőnk, Kopacz Imola klinikai
szakpszichológustól – a Marosvásárhelyi
Rádió magyar adásában – történelmi áttekintést hallhattunk a vándor bográcsgulyásfőző
versenyről. Szentgericén volt az első, házigazdánk, Balázs Sándor unitárius lelkész
meghívására.
Ezután következtek a felajánlások, amelyekből olyan sok volt és van, hogy kéthárom évre előre tervezhettünk. Csak
néhányat szeretnék felsorolni: Mikháza, Erdőcsinád, Magyarzsákod, Székelyvécke, Székelybós, Jedd.
A marosszentgyörgyi római katolikus plébánia csodálatos kertjében több alkalommal
is vendégeskedtünk, Baricz Lajos római katolikus plébános végtelen vendégszeretetét
élvezve. Az évek során gyarapodott a tudásunk, és új szabályokat vezettünk be. A zsűribe az élet minden területéről voltak
jelentkezők, akiknek egyforma palástjaik
vannak. Kezdetén esküt tesznek a pártatlanságról, hogy legjobb tudásuk szerint bíráskodnak. A versenyzőkre vonatkozó szabályok
nagyon szigorúak, például félkész alapanyagok használata tilos.
Fontos az egy személyre előkészített teríték, aminek harmonizálnia kell az elkészített
étel jellegével. A zsűri tagjai pontozzák a
bográcsfőnök által bemutatott gulyást és
ennek ízvilágát. A gulyás elkészítése idején
már nem lehet kísérletezni, a recept már tisztázott. A bográcsfőnök feladata, hogy megszervezze a munkát, és barátságos légkört
teremtsen a csoport tagjai között. Az utóbbi
években rövid kulturális műsorral is gazdagítottuk a versenyt, majd klubunk tiszteletbeli
tagja, Szilágyi Sándor nótaénekes és csapata
élő zenét szolgáltatott. A klub vezetősége
évekkel ezelőtt elkötelezte magát ennek a
versenynek – mint hagyományőrző megnyilvánulásnak – a megszervezésére.
Június 22-én reggel elindultunk Csíkfalva
felé. Nagyon kedves gépkocsivezetőnk, Takács János, a Bálint Trans alkalmazottja se-

gített, amit hálásan köszönünk. A helyszínre,
a csíkfalvi iskolaudvarra érkezve, meglepődve állapítottuk meg, hogy nagyon sok városi iskola megirigyelhetné a csodálatos
tornatermet és a rendezett és higiénikus környezetet. A házigazda a kijelölt területet nagyon szépen berendezte asztalokkal,
padokkal, és előkészítették a főzéshez szükséges fát és vizet is. A zenészek – Szilágyi
Sándor Dankó Pista-díjas nótaénekes és csapata, Krizsán Levente énekes, basszusgitáros,
Vidám Gyula hegedűs, prímás – elfoglalták a
kijelölt helyett.
Kilenc órakor kezdődött az ünnepi megnyitó, Kopacz Imola főszervező köszöntötte
a jelenlevőket, és elmondta, hogy a rendezvényt hosszú készülődés előzte meg. Örömét
fejezte ki, hogy együtt lehetünk, nemzetünk
szokásait és ősi hagyományait ápolhatjuk.
Balogh István, Csíkfalva polgármestere
házigazdaként üdvözölt.
Elmondta, hogy fontos küldetése van e
klubnak, jelentős az összetartó ereje és hagyományőrző tevékenysége. A polgármester
elfoglaltságára való tekintettel távozott, és átvette helyét Varga Ervin alpolgármester. Hajlák Attila István római katolikus plébános
rövid áhítatot tartott. Síri csend fogadta a
szívhez szóló szavakat: a Bibliából az étkezésre vonatkozó részeket ragadta ki.
Kopacz Imola főszervező bemutatta a zsűritagokat, átnyújtotta a nekik járó palástot és
a jelvényt. A zsűri tagjai: Kopacz Imola főszervező, dr. Makkai Gergely, Marosvásárhely
alpolgármestere,
Szabó
Ödön
vállalkozó, mesterszakács, titkár, Hajlák Attila István római katolikus plébános, Kilyén
László színművész.
A főszervező kérésére a zsűri tagjai fogadalmat tettek:
„Fogadom, hogy a gulyásfőző versenyen
legjobb tudásom szerint és részrehajlás nélkül
fogok értékelni. Isten engem úgy segítsen!”
A főszervező bemutatta Szilágyi Sándor
nótaénekest és csapatát,valamint Tóth Béla
rádióriportert, aki évek óta klubunk minden
jelentős eseményéről tudósít.
A bográcsfőnökök bemutatkozása után ki-

Nosztalgiatalálkozó

Légy vidám! Légy velünk ismét!
Az egykori Marosvásárhelyi Művészeti Középiskola 1963-ban és
1964-ben végzett zenész osztályainak a 10 és 20 éves érettségi találkozói után 3 és 4 évtizedes
kimaradás következett. Ezelőtt öt
évvel újra életre hívtuk a találkozóinkat, és azóta a 2017-es év kihagyásával minden évben sikerült
megtartani. Az együttlétünk egypercnyi csenddel kezdődött, megemlékezve elhunyt tanárainkra és
osztálytársainkra.
Tavalyig a 63-as végzőseink
négy elhunytjához az idén a 64-ben
végzettek közül oboaszólóit már az
ég angyalainak muzsikáló társunk is
csatlakozott. Az alma mater padjaiban szívtuk magunkba a közös zenélés örömét, az együvé tartozást,
ami július első szombatjára évente
hazaszólít.
Annak idején az ország magyarlakta vidékeiről verbuválódtunk,
mert magyar képzés csak itt és a
kincses városban volt. Azóta sok
víz lefolyt a Maroson, és úgy, ahogy
szétszóródtunk, most a szélrózsa
minden irányából vártuk az elszármazottakat a Laci csárdába.
A 27, illetve 17 tagú osztálylétszámból sikerült egy asztalhoz ülni
Pittsburghből, Madridból, Göttingenből, Szegedről, de Zsilvásárról,
Szalontáról, Máramarosszigetről,
Kolozsvárról, Gyergyóalfaluból és
az egykori székely főszék városából, Marosvásárhelyről, ahol elemi
és középiskolás éveinket töltöttük,
néhányan dolgos munkanapjainkat
éltük és nyugdíjas éveinket éljük.
Igen, befogadott annak idején a
város, de akkor más szelek fújtak.
Azért nosztalgiázunk, mert eltűnt a
Lázár Ödön park, ahol az azóta lebontott ferencesek kolostorában a
fiúbentlakás volt, és ahol a szakórák
egy részét tartották, a Kultúrpalota,
melynek első emeletén a zeneoktatás folyt, a kisterem, ahol az audi-

sorsolták a bográcshelyeket, ezzel a kilenc
üstnél elkezdődött a főzés. A versenyzők között voltak: Balog Rozália a Ludasi utcai református egyházközség tornacsoportjával,
akik a „Nem adom fel” gulyást, Magdó Orsolya az Ügyes Kezek Alapítvány csapatával,
akik hagyományos krumpligulyást főztek
Ügyes Kezek-módra. Varga Ervin alpolgármester csapatával betyárgulyást főzött, Barabási Erzsébet a Szent Miklós római katolikus
plébánia csapatával krumpligulyást főzött
apáca módra.
A marosvásárhelyi Magányosok Klubja öt
csapattal jelentkezett. Covaci Katalin csapatával krumpligulyást főzött Kati módra, Czerán Erzsébet „Góbé röfigulyás az esztenán”
nevű
gulyást,
Fazakas
Gizella
babgulyást,Varga Irén haragos disznó gulyást, Gál László vén betyár gulyást főzött.
A főzési idő lejárta után megkezdődött a
zsűrizés, méghozzá zenés kísérettel. Következett a közös ebéd, a szomszédolás és kóstolás, majd a Magányosok Klubjának
kulturális műsora. Énekelt a menyecskekórus, aztán a Czerán Erzsébet által összeállított
és betanított Az alkohol öl című rövid szatirikus vidám színdarabot mutatták be.
Kopacz Imola főszervező átadta az okleveleket és az ajándékokat a zsűritagoknak, a
zenészeknek és Tóth Béla rádióriporternek.

ciók keretében a pódiumi pályafutásunk elindult.
Szándékosan hagytam utoljára a
mai Forradalom utcai volt zárda
épületét, ahol elemi, majd későbbi
középiskolás éveinket töltöttük,
mert már pár éve gondolatban keresem a tettest, tetteseket, hogy ki
gyalázta meg az akkori érettségi
tablóinkat. Hova tűntek, hova lettek? A ’63-ban végzettek tablójának
megcsúfított töredéke a véletlenek
folytán került birtokunkba, de a többieknek nyoma veszett. És fájó,
mert akik eltüntették, épp azoknak
lett volna kötelességük kordokumentumként őrizni, ők azok, akik
most mélyen hallgatnak.
A nagy reményeink, melyek beteljesülését az átkos bukása után
vártuk, hamar szétfoszlottak. Akkor
ez a kétosztálynyi zenészsereg nagy
része keresett egy befogadó országot, „új hazát” választott. Ma, a 30.
évét taposó eredeti demokráciánkban is csak látogatóba jönnek egy
osztálytalálkozó erejéig, mert már
külhonban napirenden vannak a
hazai eseményekkel, sokszor még
tisztábban látják a visszarendeződést, mint az itthon maradottak.
Elég csak a belpolitika utóbbi eseményeiben tallózniuk.
Azért tudtunk kellemesen tereferélni nyugdíjas vagy néhányunknak
az aktív hétköznapjairól, a gyerekeink, unokáink életútjának alakulásáról, a többnyire már nem a régi
egészségi állapotunkról, de nem
maradt el a diákéveink visszatérő,
fontosabb eseményeinek felidézése
sem.
Remélni merem, hogy mindnyájan, akik e találkozó részesei voltunk, pozitív energiával feltöltődve
mennek haza, vagy maradunk itthon, és esetleg már a jövő július
első szombatjának eljövetele foglalkoztat.
Szász Károly
művészetis vén diák

A támogatók népes csoportja nélkül nem
valósulhatott volna meg zökkenőmentesen a
XVIII. bográcsgulyásfőző verseny. A meghívókat és okleveleket Kopacz Miklós, fáradhatatlan segítőnk szerkesztette. Szabó
Annamária díszlettervező festett üvegtárgyaival,valamint nagy derültséget kiváltó dollárszalvétáival járult hozzá a nyereményekhez.
Hajlák Attila István római katolikus plébános
könyvadománya emelte a díjak értékét.
Dr. Makkai Gergely, Marosvásárhely alpolgármestere pozitívan értékelte a szombati
eseményt. A vándor bográcsgulyásfőző verseny fénypontja, a díjkiosztás következett.
Első díjban Barabási Erzsébet és a Szent
Miklós római katolikus plébánia csoportja részesült, II. helyezett Varga Irén és a Magányosok Klubjának csoportja lett, III. helyezett
Varga Ervin és a csíkfalvi csoport lett.
A gulyásfőző versenyeknek olyan nagy
híre van, hogy néhány évre előre be vannak
jegyezve a naptárba a különböző településekről érkező meghívások. Köszönjük Kopacz
Imola főszervező önfeláldozó munkáját, és
ezúttal mondunk köszönetet mindazoknak,
akik hozzájárultak e nap sikeréhez. Bízzunk
benne, hogy Isten segítségével jövőre újra
együtt lehetünk, egy áldásos csapatépítésen,
a keresztényi szeretet jegyében.
Czerán Erzsébet

Fotó: Facebook
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Női labdarúgó-vb: Megvédték címüket
az amerikaiak, negyedszer bajnokok

A címvédő amerikai együttes nyerte meg a franciaországi női labdarúgó-világbajnokságot, miután a vasárnapi lyoni döntőben 2-0-ra legyőzte Hollandia
csapatát. Az Egyesült Államok ezzel – rekordot jelentő – negyedik vb-címét szerezte meg.
A finálé esélyese egyértelműen az amerikai gárda
volt, ám a holland csapat két éve az Európa-bajnokságon is meglepetést okozott, s ezúttal is arra készült,
hogy felborítja a papírformát.
Az összecsapáson a holland fogadkozásokból nem
sok minden valósult meg, a tengerentúliak az első
perctől uralták a meccset, és végig nagy fölényben
futballoztak. Igaz, az első félidőben az eredményen
az amerikai dominancia még nem
mutatkozott meg, 0-0-lal mentek
az együttesek a pihenőre. A második félidőben viszont negyedóra
elteltével előbb 11-esből – Megan
Rapinoe tornán elért ötödik góljával – vezetéshez jutottak, majd hét
perccel később Rose Lavelle szép
bal lábas lövésével eldöntötték a
meccset a tengerentúliak, akik
akár több góllal is nyerhettek
volna.
Eredmény, döntő: Egyesült Államok – Hollandia 2-0 (0-0)
Lyon, 57.900 néző, vezette:
Frappart (francia).
Gólszerzők: Rapinoe (61., büntetőből), Lavelle (69.).

Aradra igazol Alina Pop
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Nyolc között Algéria és Madagaszkár is
az Afrika-kupán
Algéria és Madagaszkár is bejutott az Egyiptomban zajló labdarúgó-Afrika-kupa negyeddöntőjébe,
miután a vasárnapi nyolcaddöntőben előbbi meglehetősen simán legyűrte Guineát, míg utóbbi a rendes játékidőben 2-2-re végzett a Kongói DK-val, a
tizenegyespárbajban viszont 4-2-re felülmúlta riválisát. Az utolsó két nyolcaddöntős mérkőzést
ugyanakkor hétfőn lapzárta után játszották: Mali
Elefántcsontparttal, Ghána Tunéziával mérte össze
erejét.

Ezzel a felvétellel illusztrálta az aradi klub honlapja a Marosvásárhelyről érkező lány szerződtetésének hírét.
Fotó: BaschetArad

Fotó: AP

Mexikó nyerte az Arany Kupát
Mexikó nyerte a labdarúgó Arany
Kupát: a romániai idő szerint hétfőn
hajnalban, Chicagóban rendezett döntőben egy gól is elég volt a sikerhez.
Szerzője a Los Angeles Galaxy középpályása, Jonathan dos Santos volt, a
73. percben. Az Egyesült Államoknak
be kellett érnie az ezüsttel, így az alakulatnak nem sikerült megvédenie
címét, és az amerikaiaknak azt az
álmát sem tudta teljesíteni, hogy a női
csapat néhány órával korábban megszerzett világbajnoki címe mellé a férfiak behúzzák a kontinentális sikert.
CONCACAF Arany Kupa, döntő:
Egyesült Államok – Mexikó 0-1.
A torna végeredménye: 1. Mexikó,
2. Egyesült Államok, 3. Haiti és Jamaica, 5-8. Costa Rica, Kanada, Panama,
Curacao.

Lionel Messi példátlanul súlyos
büntetést kaphat

Fotó: Gold Cup

Meglepően súlyos
büntetést kaphat az argentin labdarúgó-válogatott és a Barcelona
játékosa, Lionel Messi.
A 32 éves támadó az
elmúlt időszakban a
Copa Américáról a
Dél-amerikai Labdarúgó-szövetségnél
(CONMEBOL) kétszer is éles kritikát fogalmazott meg, az
utóbbi kiütötte a biztosítékot. Az NSO idézte
az AS értesülését, miszerint a válogatott
csapatkapitányát akár
Fotó: AFP
kétéves eltiltással is Az argentinok támadója nem érti, miért állítják ki.
sújthatják a CONMEBOL tevékeny- lenne – ebben az esetben Messi a
ségét bíráló véleménynyilvánítása 2020-as Copa Américát és a 2022-es
világbajnokság selejtezősorozatát is
miatt.
Bár a dél-amerikai szövetség hiva- kénytelen lenne kihagyni.
Mint ismert, Lionel Messi már a
talos közleményéből sejthető, hogy
valamilyen büntetést kap majd Messi, Brazília elleni elődöntős vereség után
a kétéves eltiltás példátlanul súlyos sem volt túlságosan elégedett a játékvezetéssel – azt mondta, szerinte a braTite: Messinek több tiszteletet
ziloknak kedvezett a bíró. Ám a Chile
kell mutatnia
elleni bronzmeccsen kisebb kakaskoA brazilok szövetségi kapitánya dás után a vele összetűzésbe kerülő
szerint Lionel Messi kivételes játé- Gary Medellel együtt kiállították, és
kos, de „több tiszteletet kell mutat- ezt követően már végképp nem fogta
nia, és elfogadni a vereséget. Több vissza magát. „Nem kell részt vennünk
mérkőzésen is sújtottak minket téves abban a korrupcióban, amit elszenvedítéletek, Argentína ellen pedig végig
sportszerűen játszottunk. Őszinte le- tünk ezen a tornán. Továbbjuthattunk
szek, a hírneve túlságosan nagy nyo- volna, de nem engedték, hogy ott lemást helyez rá” – mondta, majd gyünk a döntőben. Talán az egész előre
elismerte, hogy a bronzmeccsen el volt rendezve, az egész tornán
nem kellett volna kiállítani Messit. nyomják Brazíliát” – többek között
„Igazságtalan ítélet született, Medelt ezeket mondta Messi, aki tiltakozása
kellett volna csak büntetni. Messi jeléül nem vett részt az éremosztáson.
maximum sárgát érdemelt volna” – Mint ismert, az argentin válogatott
érvelt Tite, majd a döntőre is kitért. végül bronzérmet nyert a tornán.

Most már biztos, hogy nem marad
egyben a Marosvásárhelyi CSM női
kosárlabdacsapata a 2019–2020-as
idényre. A csapat játékirányítójának,
Alina Popnak az átigazolását
ugyanis bejelentette az Aradi ICIM.
Természetes folyamat, hogy a
keret cserélődik, különösen az idegenlégiósok tekintetében nagy a játékosmozgás, de ebben az esetben
valamivel többről van szó. Alina
Pop ugyanis helyi játékos, Szászrégenben született, és a marosvásárhelyi
csapatban ért be felnőtt-kosárlabdázóként, ráadásul alapemberként számítottak rá az együttesben. Ilyen
esetben tehát az indokolhatja a klubváltást, ha családi okok miatt távozik a játékos (nem tudunk
ilyesmiről), sokkal több pénzt ígérnek neki, annyit, hogy megérje elhagyni a hazai terep biztonságát
(talán ígértek is, de az aradiak – sem
– arról híresek, hogy megtartják maradéktalanul az ígéreteket), vagy
már nem bízik a helyi projektben.
Jelen esetben pedig az utóbbiról
lehet szó, hiszen Alina Pop az elsők
között volt, aki népszerűsítette azoknak a kosárlabdázóknak a kampányát, akik a nyilvánosság előtt tárták
fel, hogy mennyivel tartoznak nekik
különböző romániai klubok. Közöt-

tük van Alhaji Mohammed, aki a
Maros KK csődje után saját állítása
szerint 30 ezer eurós kárral maradt.
Márpedig, figyelembe véve azt a
tényt, hogy várost képviselő sportklubnál továbbra sem törlesztették
az év eleje óta felhalmozott tartozásokat, úgy tűnik, Alina Popnak elege
lett az ígéretekből.
Bár már júliust írunk, és lassan a
körmünkre ég a gyertya a következő
idény kereteinek összeállításánál, a
CSM női kosárlabdacsapata még
semmilyen bejelentést nem tett
arról, hogy kire is számít. Mint
ahogy a klub szakosztályainak többségénél is mély csend honol, a klubhoz közeli források szerint azért,
mert az idén egyetlen fizetést folyósítottak, a szakosztályok vezetői
pedig nem tudják, hogy milyen öszszegre támaszkodhatnak az új idényben. Eközben pedig nemcsak a
kiszemelt játékosok unják meg a várakozást, hanem azok is, akik itt voltak/vannak
Marosvásárhelyen,
egyre jobban gondolkodnak azon,
hogy elfogadják mások ajánlatait.
És a kézilabda-, teremlabdarúgó-,
kosárlabda-, röplabda- és vízilabdacsapatokban sokan vannak, akiket
szívesen elcsábítanának Marosvásárhelyről. (bálint)

Brazília nyerte a Copa Américát

Brazília nyerte meg a 2019-es Copa Américát, miután a romániai idő szerint vasárnap késő este kezdődött döntőben 3-1-re megverte Perut. A torna
házigazdája emberhátrányban fejezte be a mérkőzést, de ez sem akadályozta meg abban, hogy megszerezze a győzelmet, mi több, még gólt is lőtt a
hajrában.
A Maracana közönségének nagy örömére a torna
egyik nagy felfedezettje, Éverton Soares Gabriel
Jesus kiváló beadásából megszerezte a hőn vágyott
korai vezető gólt (1-0). A vezető találat birtokában
Tite legénysége továbbra is uralta a mezőnyt, és támadást támadás után vezetett. A peruiaknál alig volt
a labda, Philippe Coutinho pedig kis híján megkétszerezte csapata előnyét. Később Jesus
sárga lapot kapott, mert beletalpalt Yoshimar Yotún derekába, majd Alex Sandro
szép beadását a léc fölé fejelte a középcsatár, Roberto Firmino. Mindezek után némiképpen váratlanul ért mindenkit, hogy
a szünet előtt egyenlített Peru: Thiago
Silva becsúszva kezezett a kaputerület
előtt, a jogosan megítélt büntetőből pedig
Paulo Guerrero véget vetett Alisson remek
sorozatának – a kapus 889 perc után (!) kapott újra gólt (1-1). S bár már az első félidő
hajrájában jártak ekkor, mégsem ezzel az
eredménnyel vonultak szünetre, Gabriel
Jesus ugyanis nagyon okos lövéssel feltörte a peruiak álmodozó védelmét.
A pihenőt követően pár perc alatt eldönthette volna a mérkőzést a brazil gárda,
de Coutinho tekerése centiméterekkel célt

tévesztett, Firmino pedig kétszer is hibázott. Gabriel
Jesus aztán pillanatok alatt hősből bűnbakesélyessé
vált, ugyanis megszerezte a második sárga lapját, így
emberhátrányba kényszerítette csapatát. Titének lépnie kellett, ezért lecserélte Firminót és Coutinhót is,
utóbbi helyére védőt küldött a pályára, míg a másik
oldalon a peruiak átálltak kétcsatáros taktikára, ám
a hajrá vagdalkozásba és szabálytalanságokba torkollott. A 87. percben a torna Guerreróval holtversenyben aranycipőse, Éverton kiharcolt egy büntetőt,
a csereként beálló Richarlison lába és szíve pedig
nem remegett meg a videóbírózást követően (3-1).
Ezzel el is dőlt a mérkőzés, Brazília megnyerte a
Copa Américát.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Copa América, döntő: Brazília – Peru 3-1 (2-1)
Rio de Janeiro, Maracana, 87.000 néző. Vezette: Tobar (chilei).
Gólszerzők: Éverton Soares (15.), G. Jesus (45+3.), Richarlison (90. –
11-esből), illetve P. Guerrero (43. – 11-esből).
Kiállítva: G. Jesus (70.).
Brazília: Alisson – D. Alves, Marquinhos, Th. Silva, A. Sandro – Arthur,
Casemiro, Coutinho (77. Éder Militao) – G. Jesus, Firmino (76. Richarlison),
Éverton Soares (93. Allan).
Peru: Gallese – Advíncula, Zambrano, Abram, Trauco – R. Tapia (83. Ch.
Gonzáles), Yotún (78. Ruidíaz) – Carillo (86. Polo), Cueva, E. Flores – P.
Guerrero.

Fotó: Tocuz

Különdíjak
A torna:
* aranylabdása: Dani
Alves
* legjobb kapusa: Alisson
* fair play díjasa: Brazília
* gólkirálya: Éverton
Soares (brazil) és P.
Guerrero (perui) 3-3
találattal
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Olcsóbban lehet nyaralni idén
a horvát tengerparton

Húsz, de akár harminc százalékkal is olcsóbban lehet szállást találni a horvát tengerparton az idei
főszezonban, mint tavaly – írta a
Vecernji List című horvát napilap
hétfőn a horvát turisztikai egyesületek (HUT) legújabb adataira hivatkozva.
Az árengedmények főleg magánszállásokra, apartmanokra, kiadó
szobákra és kevésbé forgalmas helyeken elhelyezkedő villákra vonatkoznak, de három- és négycsillagos
szállodák is csábítanak akciókkal
júliusban és augusztusban – olvasható az újságban.
Ennek oka a lap szerint, hogy 40
ezerrel több kiadó ágyat regisztráltak idén Horvátországban, mint tavaly, és bár a kínálat nőtt, a kereslet
a tavalyi szinten maradt.
Boris Zgomba, a horvát utazási
irodák egyesületének elnöke elmondta: a magasabb kategóriás
szálláshelyek az idén is elkeltek,
vannak olyan városok, ahol tovább
nőtt a turisták száma, ilyen Split
környéke vagy Dubrovnik, a probléma azokkal van, akik újak a piacon, valamint, akik nem fektettek
be, nem rugalmasak és nem növelték a szolgáltatások minősét. Az
igények egyre nagyobbak, vannak,
akik nem szombattól szombatig
akarják eltölteni a szabadságukat,
ahogy azt a horvát szállásadók meg-

határozzák, és olyanok is akadnak,
akik a privát szállásokon is szállodai ellátást igényelnek, mint például
a napi takarítás vagy a reggeli –
hangsúlyozta.
A turizmusban dolgozók felróják
a kormánynak, hogy a magas adók
miatt – amely a turizmus-vendéglátásban is 25 százalék – nem versenyképesek a mediterrán piacon.
Úgy vélik: nincs előre kidolgozott
stratégia az idegenforgalmat illetően, óriási a munkaerőhiány, és az
ágazat magára van hagyva.
Eközben Gari Cappelli turisztikai
miniszter elégedett az idegenforgalmi szezonnal. Az N1 horvát hírcsatorna egyik műsorában arról
beszélt: az első hat hónapban két

Yoko Ono kezdeményezésére a
békéért szóló csengetéssel nyílik
meg csütörtökön a Manchesteri
Nemzetközi Fesztivál – adta hírül a
BBC News.
A fesztivál szervezői a Béke
csengői elnevezést adták az eseménynek, amelyen csütörtök este
több ezer ember szólaltatja meg a
harangját.
„Amikor kislánykoromban ünnepeltünk, mindig csengettünk. A
béke pedig szintén egy ünnep” – fo-

galmazott a 86 éves tokiói származású művész, aki hajlott kora miatt
már nem tud megjelenni személyesen a megnyitón, de videokapcsolaton keresztül a kivetítőkről
instruálja majd a koncert résztvevőit.
A rendezvény helyszíne a manchesteri Cathedral Gardens lesz,
amely a Manchester Aréna közelében fekszik, ahol 2017-ben egy öngyilkos
merénylő
bombát
robbantott Ariana Grande koncertje

százalékkal több turista érkezett
Horvátországba, mint 2018-ban, és
szerinte az előfoglalások is a terv
szerint haladnak. Az elmúlt fél
évben 6,5 millió turista látogatott az
országba, akik 26 millió vendégéjszakát töltöttek el.
A szakmai szervezet, a HUT
mindazonáltal arra figyelmeztet,
hogy májusban a rossz idő miatt
volt kevesebb vendég, de júniusban
is 3-7 százalékkal kevesebben foglaltak szállást az országban, mint
tavaly ugyanebben az időszakban.
Kiemelték, hogy némi erőfeszítésre, erősebb marketingre és a kínálatok korrigálására lesz szükség,
hogy hozzák a tavalyi számokat.
(MTI)

Yoko Ono a békéért csenget

Forrás: DW

Közlemény ingó és ingatlan javak eladásáról

Fotó: Thinkstock

után. A terrortámadásnak 22 halálos
áldozata volt.
Ono kifejtette, hogy azért akart
részese lenni az ünnepségnek,
„mert Manchester erős és energikus”. Az esemény pedig szerinte
„olyan hihetetlen vibrálást kelthet”,
amely az egész világot megváltoztathatja.
A Béke csengői esemény társszervezője, Emily Lim hangsúlyozta: Ono fontosnak tartja, hogy
az emberek ne maradjanak passzívak.
A fesztivál négyezer kézzel vésett csengőt készíttetett az eseményre, amelyet önkénteseknek
adtak át, és arra kérték a többi résztvevőt, hogy ők is vigyenek magukkal csengőt, bármilyet, akár
biciklicsengőt is, vagy legalább a
telefonjuk csengőhangjával járuljanak majd hozzá a koncerthez.
A Béke csengői esemény a 18
napos művészeti fesztivál nyitánya,
amelyet közép-európai idő szerint
este nyolc órától a BBC honlapján
élőben közvetítenek. (MTI)

Az Expert Insolvenţă SPRL

az újraszerveződés alatt álló
ROWO RT. cégfelszámolójaként
nyilvános árverésen eladja az alábbi javakat:

– műszaki felszerelés (hajlítóprés, gyalugép, csiszológép stb.), egy tömbben adódik el.
Kikiáltási ár: 233.280 lej, héával együtt. A teljes lista a cégfelszámolótól igényelhető.
Az árverést a cégfelszámoló székhelyén tartják 2019. július 24-én 15 órakor.
Az ajánlattevőknek legalább 24 órával az árverés időpontja előtt jelentkezniük kell a
cégfelszámoló székhelyén a részvételi dosszié benyújtása érdekében, és meg kell vásárolniuk a feladatfüzetet.
Oda nem ítélés esetén az árverést megismétlik július 31-én és augusztus 7-én, ugyanabban az órában, ugyanott.
Mindazok, akik jogot formálnak az eladásra szánt javakra, az árverés előtt 48 órával
értesítsék erről a cégfelszámolót.
Bővebb tájékoztatás a következő telefonszámokon:
tel.: 0354-405-232,
fax: 0254-713-311,
mobil: 0726-785-348,
e-mail: office@expertinsolventa.ro

A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt és utólagosan
kiegészített 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelyének 1. bekezdése
értelmében 2019. július 23-án 11 órakor a Marosludasi Adó- és
Pénzügyi Osztály székhelyén – Marosludas, Köztársaság utca 25. szám
– nyilvános árverésen értékesítenek egyes, az alábbi adósok tulajdonát
képező ingó és ingatlan javakat:
LASCU RADU LUCIAN (A kikiáltási árak 50%-kal csökkentek.)
– 11.600 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye,
telekkönyvszáma 50053, kikiáltási ár 54.000 lej. Az ár nem tartalmazza
a héát.
– 5300
négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye,
telekkönyvszáma 50465, kikiáltási ár 25.757 lej. Az ár nem tartalmazza a
héát.
– 2900
négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye,
telekkönyvszáma 50037, kikiáltási ár 10.845 lej. Az ár nem tartalmazza a
héát.
– 11.600
négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye,
telekkönyvszáma 50036, kikiáltási ár 47.448 lej. Az ár nem tartalmazza a
héát.
– 7000
négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye,
telekkönyvszáma 50102, kikiáltási ár 30.954 lej. Az ár nem tartalmazza a
héát.
LUCANDRA SERVOEX KFT., Marosludas, Maros utca 6.
– kereskedelmi helyiség – bár és nyári kert – terület nélkül,
Marosludason, a Maros utca 6. szám alatt, telekkönyvszám 51463,
Marosludas, kataszterszám C2, helyrajzi szám 117/1/2, kikiáltási ár
(50%-kal csökkentve) 39.767 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
ROMTRANS ROMULUS KFT., Marosludas, Mioriţei u. 18A.
– Scania 124L 420 nyergesvontató, 2003-as gyártású, fehér, rendszáma
MS-02-AFR, 987.085 km-ben, hibás (nincs kapcsolószekrény, hiányzik a
kardántengely), kikiáltási ár 11.800 lej (a kikiáltási ár 50%-kal csökkent).
Az ár nem tartalmazza a héát.
NIMAS MIHAI, Mezőceked, Urieş 36A, Maros megye
– 1995-ös gyártású, fekete Opel Frontera személygépkocsi, rendszáma
MS-65-DNA, 261.000 km-ben, nem működőképes, kikiáltási ár 1.801 lej
(50%-kal csökkentve). Az ár nem tartalmazza a héát.
ORMENIŞAN MARIUS IULIU, Marosludas, Fő út 36D.
– 1997-es, benzines, 1598 köbcentis Opel Astra Caravan
személygépkocsi, rendszáma MS-09-DJT, működőképes állapotban,
kikiáltási ár 1.950 lej (50%-kal csökkentve). Az ár nem tartalmazza a
héát.
SORSPLAY SRL, Bukarest, II. kerület, Mantuleasa utca 15., eladásra
kerülnek az alábbi, Maroskece, Fő út 23. szám alatti ingóságok:
– Slot machine, MGS 0182, 2018-as gyártmány, kikiáltási ár 280 lej
– Slot machine, MGS 0181, 2018-as gyártmány, kikiáltási ár 280 lej, az
árak nem tartalmazzák a héát.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy legalább egy nappal az
árverés előtt mutassák be a következő iratokat:
– vásárlási ajánlat
– a részvételi díj kifizetését igazoló irat vagy garancialevél – a részvételi
garancia a kikiáltási ár 10%-a, és a Ludasi Kincstárban nyitott
RO54TREZ4805067XXX002360 számlára kell befizetni; címzett a
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal (adószám: 4322637). Készpénzzel
hétfőtől csütörtökig 8.30–15, pénteken 8.30–11 óra között lehet befizetni
a részvételi díjat a Ludasi Kincstár pénztárablakainál.
– az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazása
– román jogi személyek esetében a Cégbíróság által kibocsátott
cégbejegyzési okirat másolata
– külföldi jogi személyek esetén a cégbejegyzési okirat román nyelvű
fordítása
–
román magánszemélyeknek a személyazonossági igazolvány
másolata
– külföldi magánszemélyeknek a személyazonossági/útlevél másolata
– saját felelősségre tett nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő nem az
adós cég közvetítője.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti javakra,
hogy értesítse erről a végrehajtót legkésőbb egy nappal a licit időpontja
előtt.
Jelen bejegyzés ellen az érdekeltek az illetékes bíróságon nyújthatnak
be óvást a közzétételtől vagy a tudomásulvételtől számítva 15 napon
belül, a 2015. évi 207-es törvény 260-as és 261-es cikkelyeinek előírásai
alapján.
Bővebb tájékoztatás a Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály
székhelyén, a Köztársaság utca 25. szám alatt, vagy a 0265/411-321,
0265/413-222, 0265/413-224-es telefonszámon.
KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb
szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a
kötéseket és az átkot, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, psoriasis, depresszió esetén, kibékíti a
szétvált családokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert
visz a házhoz és nyereségessé teszi a vállalkozást.
100%-osan garantálja, hogy megoldja a hozzá fordulók
problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Corina
Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a
magánélete és vállalkozása; Erika Régenből köszöni,
hogy Klara asszony segítségével megszabadult a
kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a
depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az
alkoholizmusból; Margitnak Gyergyóban sikeres lett a vállalkozása; Mariana és
András hálásak, mert gyermekük született; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével; Erzsébet hálás,
mert újra együtt van kedvesével; Mihály Koronkában kigyógyult az epilepsziából
és az étvágytalanságból.
Akinek
problémája
van,
hívja
bizalommal
Klara
javasasszonyt.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

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

A MAROSVÁSÁRHELyI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

MAROSVÁSÁRHELyI SZÉKHELyŰ ÉPÍTŐIPARI CÉG munkatársakat keres a következő munkakörök betöltésére: ÉPITÉSVEZETŐ
MÉRNÖK;
GÉPKEZELŐ
SZAKEMBER
földmunkagépekre; professzionális, B, C, C-E kategóriával rendelkező SOFŐR; KARBANTARTÓ elektromos és benzines kisgépek
javításához, VILLANYMOTOR-TEKERCSELŐ. Hosszú távú, folyamatos és megbízható munkalehetőséget biztosítunk, versenyképes
jövedelemmel. Érdeklődni lehet munkanapokon a 0742-636-597-es
telefonszámon. (63796-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös
munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21386)
A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet
Szentháromságra, Havadtőre, Nyárádkarácsonba
és Gernyeszegre. Bővebb információ a 0265/224-300-as
telefonszámon vagy a www.posta-romana.ro weboldalon
a cariere címszónál. (sz.-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)

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
VENDÉGHÁZ kiadó Gyulán, fürdőövezetben. Tel. 00-36-70-363-6817,
e-mail: tarterezia@gmail.com. Interneten megtekinthető: http://alexandervendeghaz.hu (2101-I)
TŰZIFA
(6/3342)

eladó.

Tel.

0747-594-011.

VÁRMEZŐBEN, a főút mellett 4
darab 5 áras vagy 2 darab 10 áras
telek eladó kedvező áron. Tel. 00-3620-334-8629. (2/3000-I)
ELADÓ tetőcserép bontásból. Tel. 0751154-902. (7/3372)
KIADÓ egyszobás lakás hosszú távra a
Mocca környékén. Tel. 0770-513-712.
(6/3423)

ELADÓ tűzifa: gyertyán, 140 lej. Tel.
0740-570-753, 0745-793-465. (13/3431)
ELADÓK 7 (hét) hetes malacok és
egy 150 kg-os disznó. Tel. 0740-817432. (sz.-I)
ELADÓ héjatlan tökmag. Tel.: 0747480-255. (sz.)

MINDENFÉLE

VÁLLALOK
tetőkészítést,
cserépforgatást, csatornakészítést. Tel.
0751-847-346. (14/3188)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (1/3230)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21361-I)

Közlemény
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Felhívjuk a marosvásárhelyi tanulók figyelmét, hogy a városi tanács által finanszírozott ingyenes buszbérletek csupán a tanév végéig
voltak érvényesek, a vakációban nem használhatók (lásd a marosvásárhelyi tanács 2016. január 28-i 9. számú határozatát).
A társulás igazgatótanácsa
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is. Tel. 0749543-104. (-I)
JAVÍTOK régi háztetőt, készítek
csatornát és lefolyót. Tel. 0747-816-052.
(3/3361)
VÁLLALOK: tetőkészítést, cserépforgatást, ácsmunkát, teraszkészítést, tetőfedést Lindab lemezzel,
csatornakészítést. Nyugdíjasoknak
15% kedvezmény. Tel. 0746-540008. (10/3307-I)
ALKALMAZUNK hegesztőt, lakatost.
Tel. 0744-572-889. (21373)

MEGEMLÉKEZÉS
Bánatos szívvel emlékezünk július 9-én SCHUCH RUDOLFRA
halálának 15. évfordulóján. Emlékét kegyelettel őrzi felesége,
Annuska, lányai, Renáta és Gédi,
unokája, Hunor. Nyugodjál békében, Öcsi! (1/3365)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagytata, após, testvér, sógor, nagybácsi, rokon, barát és szomszéd,
id. KOLCSÁR SÁNDOR
életének 61. évében 2019. július
5-én eltávozott közülünk. Temetése 2019. július 10-én, szerdán
14 órakor lesz a remeteszegi temetőben, unitárius szertartás
szerint.
Gyászoló szerettei. (sz-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, testvér, unokatestvér, sógornő, barátnő,
szomszéd és ismerős,
ANDRÁS ENIKŐ
július 6-án 23 órakor, 56 éves korában, türelemmel viselt, súlyos
szenvedés után hirtelen eltávozott szerettei köréből.
Temetése július 9-én, kedden 13
órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben, a református egyház szertartása szerint.
Emlékét őrizzük egy életen át.
Férje, Bandi és testvére, Edith.
(8/3425-I)

Hirtelen elmentél egy perc alatt,
számunkra csak a fájdalom maradt.
A búcsúszó, amit nem mondtál
ki, elmaradt,
de szívünkben örökké velünk
maradsz.
Megpihenni tértél, a fájdalmat elhagyva,
melyet reménykedve viseltél magadban.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
ANDRÁS ENIKŐ
életének 56. évében elhunyt. Temetése 2019. július 9-én lesz.
Soha el nem feledünk.
Keresztmama és kereszttata.
(8/3425-I)
Hirtelen halállal távoztál el tőlünk,
örökké fájni fog, amíg csak
élünk.
Egy pillanat alatt elszállt életed,
kegyetlen volt a sors, hamar elvett.
De a te szíved örökké itt marad
közöttünk.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
ANDRÁS ENIKŐ
életének 56. évében elhunyt.
Soha el nem felejtünk.
Gyöngyi, Zoli, Csilla és Boti.
(8/3425-I)
A bánat, a fájdalom örökre megmarad, velünk lesz a szép emléked, az idő bárhogy is halad.
Búcsúzunk, drága barátnőm,
ENCIKE!
Évi, Dorin és Ferike. (10/3427-I)
Hirtelen halállal távoztál el tőlünk, örökké fájni fog, amíg csak
élünk. Búcsúzunk tőled, drága
ENCIKE.
Moncsi, Szip, Andi, Edina,
Karina. (11/3428-I)
Szomorú szívvel, mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó
édesanya, nagymama, anyós,
testvér, rokon és jó szomszéd, a
gyergyószárhegyi születésű
özv. ILYÉS ANNA
szül. LACZKÓ ANNA
marosvásárhelyi lakos 2019. július 8-án, életének 86. évében
hosszú szenvedés után csendesen megpihent. Temetése 2019.
július 10-én 13 órakor lesz a marosszentgyörgyi katolikus temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Szerettei. (7/3424-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
NYÁRÁDI CAROLINA
szíve megszűnt dobogni. Drága
halottunktól 2019. július 10-én
veszünk búcsút a maroskeresztúri temető római katolikus cinterméből.
Búcsúznak tőle: szerető testvére,
unokahúgai és unokaöccsei, keresztgyermekei, szomszédai, barátai.
Isten adjon neki örök nyugodalmat! (sz-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
rokon, barát és szomszéd,
HENTER ÉVA
szül. Derzsi
nyugdíjas tanárnő
életének 84. évében 2019. július
3-án örök nyugalomra tért.
Temetése 2019. július 11-én 14
órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben. Nyugodjon
békében!
„Nem, nem tűntem el. Ne halott
emberként gondolj rám, csak
nézz az égre fel, felvettem csillagruhám. Nem, én nem haltam
meg, csak már emlék vagyok,
Neked, Nektek.”
A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Szomorú szívvel búcsúzunk barátunktól, kedves kollégánktól,
OLÁH GUSZTÁV lakatostól.
Drága Guszti, férfiasan végigküzdötted ezeket a nehéz éveket,
soha nem adva fel a reményt, a
humort és a hitet. A harc itt véget
ért, pihenj csendesen!
Ezúton kívánunk megnyugvást
drága testvérednek, Ildinek és
családjának, hálásan megköszönve a Te nevedben is azt a
példaértékű szeretetet és önfeláldozó gondoskodást, melyet az
évek során tanúsítottak irányodban.
Isten veled, nyugodj békében!
Az Ariel Színház munkaközössége. (sz.-I)
Megrendülten értesültünk munkatársunk, Zilahi András-Ferencz
FELESÉGE elhunytáról. Együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló
családnak.
Nyugodjon békében! Az Imatex
Rt. munkaközössége. (63852-I)

Mély együttérzésünket fejezzük
ki kolléganőnknek, Székely
Júliának ezekben a nehéz, szomorú percekben szeretett ÉDESANYJA elhunyta alkalmával.
Isten
nyugtassa
békében!
Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak. A marosvásárhelyi
Arlecchino Napközi munkaközössége. (12/3430)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szerettünk, id.
MÓZES ISTVÁNNÉ szül. ÉLTETŐ
KATALIN (Bogár) temetésén
részt vettek, fájdalmunkban osztoztak. Köszönjük, XI.B/1962. A
gyászoló család. (6/3393-I)

Köszönettel vagyok mindazoknak, akik egyetlen szeretett feleségemet, FARKAS TIBORNÉT
született RIGÓ PIROSKA elkísérték utolsó útjára, részvéttel voltak irántam.
Megvigasztalhatatlan, szerető
férje, Tibor. (3/3420)
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