
Merre tarthat a
MOGYE?
Nagyvonalakban két vélemény körvo-
nalazódott. Többen kifejezték felhábo-
rodásukat amiatt, hogy az elmúlt
napokban a MOGYE román többségű
szenátusa zöld utat adott a tárgyalá-
sok megkezdésére a Petru Maior
Egyetem vezetőségével a két felső-
fokú intézmény egyesítéséről.

____________4.
Tíz éve járják 
a Só útját
Szombaton tartották a Só útja évad-
nyitó programját: a rossz idő ellenére
is százak tették meg a Székelybő és
Jobbágyfalva közötti tizenkét kilométe-
res távot.

____________5.
Változatlan 
diáklétszám
A Felső-Maros mente egyik legszebb
tanintézete a magyarói Palkó Attila Ál-
talános Iskola. A vidék szellemi kin-
cseit kötetekbe gyűjtő magyarói
származású helytörténész, régész
nevét viselő intézmény 2010–2012 kö-
zött világbanki támogatásból született
újjá. 

____________6.
Otthoni beteggon-
dozás Mezőpanit
öt falujában
A beteggondozási szolgálat bővítését
az ágyhoz és lakáshoz kötött emberek
kiszolgáltatott helyzete teszi szüksé-
gessé, hiszen köztudottan falvainkban
egyre több az idős, beteg ember, akik
ápolásra szorulnak. 

____________9.

A bérezési törvénytervezet igazságtalanságai miatt spontán
tiltakozásba kezdtek tegnap a pénzügyminisztérium aláren-
deltségébe tartozó intézmények alkalmazottai. Országos vi-
szonylatban 22 ezer dolgozó csatlakozott a megmozduláshoz,
hiszen a törvénytervezet előírásai nyomán a béreik 20-25 szá-
zalékkal csökkenhetnek. 

Az ország valamennyi megyéjében és Bukarestben is csatlakoztak a til-
takozáshoz, és arra kérték a pénzügyminisztériumot, valamint a kormányt,
hogy a törvénytervezetben szereplő bérezési rácsot vizsgálják felül, s ve-
gyék figyelembe a minisztérium alárendeltségébe tartozó intézmények –
a regionális pénzügyi igazgatóságok, az ANAF – által kifejtett komplex
és felelős munkát, s a bérezéseket ehhez igazítsák. 

A bérek visszavágása miatt kialakult spontán tiltakozás meghatározat-
lan ideig tarthat, ami leállíthatja a pénzügyi intézmények tevékenységét,

Visszatérő fesztivál
Miután tavaly meglehetősen botrányos körülmények kö-

zött elmaradt Segesváron a júliusra tervezett középkori fesz-
tivál, a helyi önkormányzat nemrég úgy döntött, idén
önerőből szervezi meg a turisták ezreit vonzó látványos, kö-
zépkort idéző rendezvényt. Az évek során ismertté, rangossá
nőtte ki magát a fesztivál, ebben a szervezés, a kulturális
program mellett vitathatatlan szerepe van a helyszínnek,
azaz a középkori várnak. A város történelmi központja 1999
óta a világörökség része, a napjainkban is lakott vár
(amelynek tizennégy tornyából kilenc ma is áll) szűk utcái
a színes szász házakkal, a több száz éves templomok, az
evangélikus gimnázium, az Óratorony, a diáklépcső ugyanis
tökéletes – középkori hangulatot teremtő – helyszín. Ezt nem
kiaknázni turisztikai szempontból – nagy hiba lenne. 

Bizonyára így gondolta ezt a tanácsosi testület is, amikor
eldöntötte, hogy idén magára vállalja a rendezvény lebo-
nyolítását. Tóth Tivadar alpolgármester szerint a városháza
igenis képes olyan csapatot felállítani, amely az elkövetkező
néhány hét alatt megszervezi a középkori fesztivált. A városi
költségvetésből 450 ezer lejjel, illetve a közterek biztosítá-
sával támogatják a július utolsó hétvégéjén sorra kerülő,
tematizált rendezvényt. 

A tanács fent említett döntése gyakorlatilag kiiktatta a
képből a korábbi szervezőket, akik tavaly, az utolsó 
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Nem indíthatta el 
számítógépeit 
az Országos 

Statisztikai Intézet
Az Országos Statisztikai Intézet (INS) munkatár-

sainak az elmúlt napokban történt hackertámadások
miatt tegnap reggel megtiltották, hogy bekapcsolják
számítógépeiket. Az intézmény szóvivője, Vladimir
Alexandrescu a Mediafaxnak elmondta, más, bizton-
ságosabb szerverekről küldték ki a sajtóközleménye-
ket. Az INS közleményeit tegnap reggel jelentéktelen,
mindössze négyperces késéssel küldték ki a szokásos
9 órához képest, ám számos szerkesztőségbe nem ér-
keztek meg. Péntek óta egész sorozat hackertámadást
jeleztek több mint száz országban, köztük Nagy-Bri-
tanniában, az Egyesült Államokban, Kínában, Orosz-
országban, Spanyolországban, Olaszországban és
Vietnamban, de romániai intézményeknél és vállala-
toknál is. A támadáshullám a brit országos egészség-
ügyi szolgálatot, az orosz belügyminisztériumot, a
spanyol Telefonica távközlési vállalatot, az amerikai
FedEx csomagküldő szolgálatot, a francia Renault
csoportot és számos egyéb céget és intézményt érin-
tett világszerte. Romániában több vállalat (köztük a
Dacia) és intézmény (a vám, az adóhatóság és számos
minisztérium) szervereit is elérték a hackerek.

Magasabb béreket követelnek az alkalmazottak

Spontán tiltakozás a pénzügynél



Tizedik alkalommal szervezik meg Marosvásárhe-
lyen május utolsó szombatján az óvodások sport-
olimpiáját, amelyre nemcsak a megyeközpont-
beli, hanem vidéki óvodák jelentkezését is várják.
Az esemény részleteit Cseh Gábor főszervező saj-
tótájékoztatón ismertette tegnap a Marosvásár-
helyi Polgármesteri Hivatalban. 

Az elmúlt évtized tapasztalata azt bizonyítja, hogy a ve-
télkedő igen népszerű a legkisebbek körében, minden
évben több mint kétszáz apróság mérkőzik meg a külön-
böző próbák során. Az országszerte egyedülálló kezdemé-
nyezés ötletgazdája, Cseh Gábor, a Pro XXI. Sport és
Kulturális Alapítvány elnöke elmondta, ezelőtt tizenegy-ti-
zenkét évvel egy sportküldöttséggel Horvátországban járt,
ott volt szemtanúja egy hasonló eseménynek, amit ott óvo-
dások sportfesztiválja néven szerveztek meg. Innen jött az
ötlet, hogy itthon is kezdeményezzék ezt a város életében
színfoltnak számító eseményt, amelyre általában elsősor-
ban marosvásárhelyi óvodák neveznek be, de több alka-
lommal a megyeközpont környékén lévő települések,
például Marosszentgyörgy, Jedd, Búzásbesenyő apró népe

is részt vett a megmérettetésen, amelyre idén május 19-ig
lehet benevezni. A főszervező szerint a sportolimpiával
mindenekelőtt az a céljuk, hogy megszerettessék a gyere-
kekkel a sportot, lehetőséget kínáljanak számukra, hogy
már zsenge korban megízleljék a mozgás örömét, hiszen a
mai világban a gyerekek szinte a számítógép előtt nőnek
fel, keveset mozognak. Ugyanakkor a megmérettetéssel
próbálják tudatosítani a gyerekekben, hogy nem a győze-
lem a fontos, hanem a részvétel. 

A sportolimpiát minden évben május utolsó szombatján
tartják, úgymond a gyereknap tiszteletére. Idén május 27-
én reggel 9 órától várják az apróságokat a víkendtelepi
sportpályákon, ahol több versenykategóriában mérkőznek
meg: lesz 30 méteres síkfutás, távolugrás helyből, kislabda-
dobás távolba, illetve 4x15 méteres staféta, kosárlabda és lab-
darúgás is. Egy olimpiához méltóan az esemény ünnepi
műsorral kezdődik, majd felvonulnak a részt vevő óvodák,
és ünnepélyesen megérkezik a rendezvény hivatalos zászlója
is. A részt vevő gyerekek ajándékokat kapnak: plüssmacit,
édességet, pólót, a győztesek pedig természetesen érmet és
oklevelet is hazavihetnek – fejtette ki Cseh Gábor, és köszö-
netet mondott a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalnak,
valamint a Maros Megyei Tanfelügyelőségnek, hogy rend-
szeresen támogatják őket a rendezvény megszervezésében. 

Ma MÓZES és BOTOND, 
holnap PASZKÁL napja. 
PASZKÁL: a héber eredetű
latin Paschalis név rövidülése,
a jelentése: húsvéti, régen a
húsvétkor született gyerekek
kapták ezt a nevet.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. május 15.

1 EUR 4,5499
1 USD 4,1521

100 HUF 1,4702
1 g ARANY 164,5511

Könyvbemutató a Bolyai líceumban
Ferencz András A kő marad – Közép-erdélyi kastélyok
című könyvét mutatják be május 17-én, szerdán délelőtt
10 órakor Marosvásárhelyen, a Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum dísztermében. A könyvben szereplő kastélyok nagy
része Kolozs, illetve Maros megyében található. A képek
egy olyan időutazásra hívják az olvasót, amelynek során
felidézheti a múltat, megismerheti a jelent, és elgondolkod-
hat a jövőn, illetve biztatást kap épített örökségünk meg-
becsülésére, védelmére.

Tisztújítás a dicsői RMDSZ-nél
Az RMDSZ dicsőszentmártoni szervezete tisztújítást hir-
det. A közgyűlésre május 22-én, hétfőn 18 órai kezdettel
kerül sor a Kökényes néptáncegyüttes Szép utca 20. szám
alatti székházában. Bővebb információért munkanapokon
a szervezet székházában 10-14, hétfőn és csütörtökön 14-
17 óra között vagy a 0746-126-730-as telefonszámon Szé-
kely-Varga Gabriella Enikőhöz fordulhatnak.

Szilágyi Sándor nótaénekes 
új lemeze

Május 23-án, jövő hét keddjén 16 órai kezdettel a maros-
vásárhelyi Magányosok Klubja rendezésében nyílt klubdél-
utánon bemutatják Szilágyi Sándor Dankó Pista-díjas
nótaénekes és tiszteletbeli klubtag legújabb CD-jét. A be-
mutatóra a marosvásárhelyi Rózsák tere 61. szám alatti
Deus Providebit Tanulmányi Házban kerül sor.

Áloméj az állatkertben
Áloméj az állatkertben címmel fogyatékkal élő gyermekek
és családjaik számára szervez különleges tevékenységet
a marosvásárhelyi állatkert. A program június 2-án este zaj-
lik. A tevékenységet 1996-ban a rotterdami állatkert kez-
deményezte, azóta 228 állatkert csatlakozott hozzá.
Jelentkezni május 31-ig lehet. Kapcsolattartó Halmágyi Il-
dikó, telefonszám: 0746-799-057, 0732-440-093.

A világ száz csodás helye 
– könyvbemutató

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szervezésében, a Ma-
gyar Állampolgárok Klubja keretében könyvbemutatóra
kerül sor május 17-én, szerdán 18 órakor a marosvásár-
helyi Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János ter-
mében. Az Év Tanára a Kárpát-medencében díjjal
kitüntetett Unger Enikő A világ száz csodás helye című kö-
tetét mutatja be. Közreműködik hegedűn és zongorán
Unger Lilla Zenkő, a Művészeti Szaklíceum diákja. 

Puzzle-rakó bajnokság 
Ma 19 órától a marosvásárhelyi Zanza kávézóban a
puzzle-rakó bajnokság marosvásárhelyi elődöntőjét szer-
vezi a D-Toys játékgyár a Rotaract Club Tékával közösen.
Az első helyezett továbbjutó csapat a június 17-i sepsi-
szentgyörgyi döntőn mérheti össze puzzle-rakó tehetségét.
Az első három csapat tagjai értékes díjakat kapnak. A je-
lentkezés vasárnap zárult. További részletekről érdeklődni
Barta Zoltántól a 0745-781-122-es telefonszámon lehet. 

Jogi tanácsadás
Május 17-én, szerda délután 4 órakor szerkesztőségünk Dózsa
György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es iro-
dában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd
ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfi-
zetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

16., kedd
A Nap kel 

5 óra 47 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 50 perckor. 
Az év 136. napja, 

hátravan 229 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647
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Megyei hírek Menyhárt Borbála

Tizedik alkalommal Marosvásárhelyen
Óvodások sportolimpiája

Az idei Csűrszínházi évad
első előadásaként május 20-án
19 órától a mikházi Csűrszín-
házban a marosvásárhelyi
Artsy M diákszíntársulat elő-
adja a Weöres Sándor-művek-
ből álló Száll a világ című
verses-zenés összeállítást dr.
Gyéresi Júlia rendezésében.
Fellépnek: Adorjáni Nagy
Zoltán, Jancsó Előd, Göktas
Leyla, Göllner Boróka, Tamás
Csanád, Kilyén Dávid, Kupán
Zalán, Maier Krisztina, Nagy
Andrea, Rózsa Ervin Arnold
és Vajda Boróka, fénytech-
nika: Pollák Krisztián. Jegyek
a helyszínen válthatók. 

Weöres Sándor a Csűrszínházban 

X. Nemzetközi Stradivari-körút 
– 2017

A X. Nemzetközi Stradivari-körút – 2017 keretében rend-
kívüli kamarazeneestre kerül sor ma este 7 órakor a Kul-
túrpalota nagytermében. Fellépnek: Alexandru Tomescu
– hegedű, Sânziana Mircea (A. E. Á.) – zongora, Omar
Massa (Argentína) – bandoneon. Műsoron népszerű 
Piazzolla-, M. de Falla-, Granados-, Sarasate-művek.

Gitárest a Jazz klubban
Ma este 6 órakor a Les Papillons Guitar Enseble együt-
tes gitárestjére várják a marosvásárhelyi Sinaia/Sörház
utcai Jazz klub vendégeit. Mentor: Kováts Anna Tünde.

Egy párizsi Marosvásárhelyen
Ezzel a címmel tartanak rendkívüli szimfonikus hangver-
senyt május 18-án, csütörtökön este 7 órakor a Kultúr-
palota nagytermében. Vezényel a hollandiai Theo

Wolters, zongorán játszik Vizi Ferenc, Franciaországból
érkező művész. Műsoron: Weber-, Grieg-, Brahms-
művek. A hangversenyre a 31-es számú bérletek érvé-
nyesek.

Magyar gasztrotörténet 
A Kós Károly Akadémia történelmi előadás-sorozatának
következő rendezvényére május 18-án, csütörtökön 17
órai kezdettel kerül sor a marosvásárhelyi Bernády Ház-
ban Magyar gasztrotörténet címmel. Előadó Paksa 
Rudolf PhD, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsé-
szettudományi Kutatóközpont Történettudományi Inté-
zetének tudományos munkatársa. 

Káli Király István könyvbemutatója
A Mentor Könyvek Kiadó szervezésében május 19-én,
pénteken 18 órakor Káli Király István Megvárom, amíg
fütyül a feketerigó című, válogatott novellákat tartalmazó
kötetét mutatják be a marosvásárhelyi Bernády Házban.
A 70 éves szerzővel Gálfalvi Ágnes, a könyv szerkesz-
tője beszélget.

RENDEZVÉNYEK

következésképpen az adók begyűjtését
is. 

A pénzügyben dolgozókat tömörítő
szakszervezet közleményében rámuta-
tott, hogy alkalmazottaik nem részesül-
nek pótlékokban, bónuszokban vagy
más pótlólagos jövedelemben, mert
összeférhetetlenség miatt semmilyen
kiegészítő jövedelmet hozó tevékeny-
séget nem folytathatnak. A közlemény-
ben rámutatnak: a kormány 35.000 új
pénzügyügyi tanácsadót 10.000 lejes
bérrel alkalmazott, ami kétszerese a
pénzügyminisztérium alárendeltségébe

tartozó intézményekben dolgozók bé-
rének. Méltányosabb lenne, ha az adó-
begyűjtéssel foglalkozó 25 ezer
alkalmazott bérét reális és korrekt
szintre hoznák.

A szakszervezeti vezetők mindent
megtettek annak érdekében, hogy a
konfliktus ne robbanjon ki, viszont a
hatóságok passzivitása a dolgozók el-
lenőrizetlen reakcióját váltotta ki. 

Lapunknak Ciocan Gabriel maros-
vásárhelyi szakszervezeti vezető nyi-
latkozott. Elmondta, hogy az egységes
bérezési törvénytervezetet messzeme-
nően kifogásolják. – Úgy tartjuk, hogy

a béreket a kifejtett munka fontosságá-
nak függvényében kell megállapítani.
Nagyon nagyok a különbségek a bérek
között, ezt kell kiküszöbölni. Mi, akik
az adókat begyűjtjük, a legkisebb bé-
reket kapjuk. Nagyok a különbségek a
regionális igazgatóságok által alkal-
mazott bérek és a központi ANAF-nál
alkalmazott bérek között is. Ha most
18 százalékos a bérkülönbség, a tör-
vénytervezet jelenlegi formában tör-
ténő elfogadása után a különbség
27-59 százalék is lehet, és az elfogad-
hatatlan – mondta a szakszervezeti ve-
zető. 

Spontán tiltakozás a pénzügynél
(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Vajda György (archív)



Emmanuel Macron megválasztása Franciaország el-
nökévé új lendületet adhat Európának – jelentette
ki hétfőn Berlinben Angela Merkel német kancellár.

Az új francia államfő késő délutáni berlini bemutatkozó lá-
togatása előtt néhány órával tartott tájékoztatóján a német kor-
mányfő kiemelte, hogy nyitott Emmanuel Macron felvetéseire
és mindent megtesz azért, hogy Németország és Franciaország
közösen hozzájáruljon az Európai Unió fejlődéséhez.

Az együttműködés alapja a barátság és a kölcsönös tisztelet,
ami azt is jelenti, hogy Németország nem viselkedhet „kiok-
tató” módon Franciaországgal.

„Én leszek az utolsó, aki megmondja Franciaországnak,
hogy mit kellene tennie” – húzta alá Angela Merkel. Az inf-
rastruktúra-fejlesztési programok hosszadalmas előkészítési,
tervezési munkálatait elnézve meglehet, hogy éppen Német-
országnak kellene tanulnia Franciaországtól – jegyezte meg a
kancellár.

Hangsúlyozta, hogy az együttműködés révén a francia gaz-
daság ösztönzését célzó kezdeményezések is elindulhatnak, a
többi között a digitalizáció, a fiatalok képzése, továbbképzése
és a beruházások területén.

A megbeszélések másik fontos területe az euróövezet jö-
vője lesz – tette hozzá Angela Merkel. Ez azért is fontos, mert
a németeknek csak akkor mehet jól a sora, ha az EU és az eu-
róövezet is fejlődik.

„Németország jövője Európa” – mondta a kancellár.
Német sajtóértesülések szerint Emmanuel Macron már

2013-ban, szocialista gazdasági miniszterként közös javasla-
tokat dolgozott ki a berlini kancellári hivatal szakértőivel az
euróövezet szerkezetének továbbépítéséről. Az elképzelések
között szerepel egy közös pénzügyi alap megteremtése,
amelyből az államháztartási, gazdaságszerkezeti reformokra

vállalkozó tagállamok kaphatnak támogatást. Emmanuel
Macronnak a berlini lesz az első hivatalos útja elnökként.
Legutóbb államfőjelöltként járt a német fővárosban, Angela
Merkel meghívására, március közepén. A kancellár több
más francia elnökjelölttel is folytatott informális megbeszé-
lést.

Merkel a független, centrista jelölt megválasztása után rög-
tön jelezte, hogy Németország támogatja a francia gazdasági
reformokat.
Merkellel ellentétben Václav Klaust nagyon aggasztja 
Emmanuel Macron megjelenése az EU-ban 

Emmanuel Macron új francia államfő színrelépésével „je-
lentős minőségi változás” várható az Európai Unióban a szo-
rosabb integráció kérdésében – véli a volt cseh államfő.

Szerinte Emmanuel Macron már nem a kifáradt, az elhasz-
nálódott európai politikai osztály képviselője, amely csak a
régi pozíciók védelmére képes, hanem egy ereje teljében lévő
új politikus. Bár Emmanuel Macron lényegében nem mond
semmi újat és semmi mást, mint a brüsszeli Európát közpon-
tosítani kívánók, de „azt nagy erőbedobással és lelkesedéssel
mondja” – szögezte le Václav Klaus.

A volt cseh államfő szerint a csehek nem nagyon örültek
Macron választási győzelmének, inkább annak, hogy nem Le
Pen lett a francia államfő. 

Václav Klaus úgy vélte, jó lenne, ha Macron megválasztása
hozzájárulna a visegrádi négyek szorosabb együttműködésé-
hez, de, mint mondta, ebben nem nagyon hisz. Szerinte nem
helytálló azt állítani, hogy a V4-ek igyekeznek önálló csoport-
ként megjelenni az Európai Unióban. Úgy véli: csak az tör-
tént, hogy egy adott pillanatban a négy közép-európai ország
közös álláspontot foglalt el a migránsok erőszakos szétosztása
kérdésében. (MTI)

Merkel szerint Macron megválasztása 
új lendületet adhat Európának Edouard Philippe 

az új francia kormányfő
A normandiai Le Havre jobboldali polgármesterét,
Edouard Philippe-et nevezte ki az új francia államfő,
Emmanuel Macron. A 46 éves Edouard Philippe a
kormányfői tisztséget december óta betöltő szocia-
lista Bernard Cazeneuve-öt követi a miniszterelnöki
székben. Első feladata az új francia kormány össze-
állítása lesz, ennek tagjait ma nevezi meg az elnöki
hivatal. A kinevezéssel Emmanuel Macron nem titkolt
célja a jobboldal destabilizálása és a legnagyobb el-
lenzéki párt, a jobbközép Köztársaságiak szétrob-
bantása a júniusi nemzetgyűlési választások előtt.
(MTI)

Ne fizessenek a hackereknek
A szervezett bűnözés ellen küzdő brit hatóság arra
szólította fel tegnap a kibertámadás célpontjává vált
számítógépek üzemeltetőit, hogy semmiképpen se fi-
zessenek a zsarolóvírus terjesztőinek. A megtáma-
dott számítógépeken megjelenő üzenetek 300
dollárnak megfelelő összeget követelnek a bitcoin
nevű virtuális valutában a vírus által hozzáférhetet-
lenné vált adatok feloldó kódjáért. A négy éve alakult
brit országos bűnüldözési hatóság hétfői rövid Twit-
ter-üzenetében közölte: fizetség esetén sem garan-
tálja semmi, hogy a ransomware típusú vírussal
végrehajtott támadás elkövetői valóban elküldik a fel-
oldó kódot, amelyekkel ismét hozzáférhetővé válnak
a zárolt adatok. (MTI)

Tiltakoznak a vámosok
A határátkelők alkalmazottai szolidarizálnak a pénz-
ügyminisztérium alárendeltségébe tartozó intézmé-
nyek dolgozóival, és tegnap 10 órától tiltakozásba
kezdtek. Ez „túlbuzgó” ellenőrzéseket jelent, vagyis
mostantól nem csak szelektíven, a kockázati elem-
zésnek megfelelően ellenőrzik az átkelőket, hanem
ellenőriznek minden közlekedési eszközt, ami lassí-
tani fogja az átkelést, akár le is állhat a forgalom a
határátkelőknél – mutat rá közleményében a határ-
átkelők alkalmazottainak szakszervezete. Elégedet-
lenségük oka, hogy 2018. január elsejétől
kevesebbet fognak keresni, mint jelenleg. (Mediafax)

Beidézték az ügyészségre 
Ion Iliescut

Beidézték tegnap a legfőbb ügyészségre Ion Iliescu
volt államfőt, valamint Petre Roman volt miniszterel-
nököt, hogy kihallgassák a bányászjárással kapcso-
latos ügyben. Ügyészségi források szerint
mindkettejük tudomására hozzák, hogy kiterjesztik az
ellenük indított bűnvádi eljárást. Ion Iliescut és Petre
Romant emberiesség elleni bűncselekmények elkö-
vetésével vádolták meg 2016 decemberében a bá-
nyászjárással kapcsolatos ügyben. Ion Iliescu
hozzávetőlegesen fél órán át tartózkodott az ügyész-
ség épületében, távozásakor nem kívánt nyilatkozni
a sajtónak. A katonai ügyészség Ion Iliescu és Petre
Roman mellett a Román Hírszerző Szolgálat (SRI)
volt vezetője, Virgil Măgureanu, a Nemzeti Megmen-
tési Front első alelnöke, Nicolae Dumitru, valamint
Mugurel Cristian Florescu volt főügyészhelyettes, a
Katonai Ügyészségek Igazgatóságának egykori ve-
zetője ellen indított bűnvádi eljárást az 1990-es bá-
nyászjárás ügyében. (Agerpres)

2017. május 16., kedd __________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK  _____________________________________________ NÉPÚJSÁG 3

száz méteren meglehetősen sűrűn és hevesen tiltakoztak
az ellen, hogy pályázatukat – különféle rendellenessé-
gek miatt – elutasította a helyhatósági választások után
tisztségbe jutott új városvezetés. Gáncsoskodások idén
is voltak, amire egyébként lehetett számítani, hiszen je-
lentős költségvetésű, országosan egyedi, nagyszámú
résztvevőt felvonultató rendezvényről van szó. Ennek
megszervezése a város imázsának, turizmusának, ven-
déglátóiparának igen jót tesz, gazdasági vonzata van és
nem utolsósorban: presztízskérdés. 

Az önkormányzat a pályáztatást átlátható módon bo-
nyolítaná le, és idejében megkezdenék a szervezést, a
fesztiválra ezúttal is meghívnák a testvértelepülések kül-
döttségeit. 

Remélhetőleg a tavalyi „szünet” nem okozott túl
nagy imázsvesztést, a turisták, főként az évente vissza-
térők idén is ellátogatnak Segesvárra július utolsó hét-
végéjén, annál is inkább, hogy a szervezők a középkori
fesztivál kulturális jellegét erősítenék. Kevesebb lovagi
torna, harcászati bemutató lesz, helyette középkori zene,
tánc, előadások, kiállítások várják a látogatókat. Az új
szervezőknek kihívást, a turistáknak remélhetőleg kel-
lemes, maradandó kulturális élményt nyújt majd az idei
középkori fesztivál. 

Visszatérő fesztivál
(Folytatás az 1. oldalról)

A fő fenyegetések között nevezte meg „a gazdaság
kulcságazatai elleni diszkriminatív intézkedéseket”,
valamint a külföldi pénzügyi forrásokhoz és kor-
szerű technológiákhoz való hozzáférés korlátozását
Oroszország 2030-ig szóló, új gazdaságbiztonsági
stratégiája.

A Vlagyimir Putyin elnök által jóváhagyott dokumentum,
amely hétfőn jelent meg az orosz hivatalos online közlönyben,
az orosz gazdaságot fenyegető fő veszélyforrások között so-
rolta még fel a „konfliktuspotenciál növekedését” az ország
gazdasági érdekzónáiban, az áru- és pénzpiacokon felerősödő
konjunktúraingadozást, az energiaforrások iránti világkereslet
struktúrájának megváltozását, a gazdaságfejlesztés nyers-
anyagexportra épülő modelljének kifulladását, valamint az
energiahordozókra és nyersanyagokra épülő iparágak erőfor-
rásbázisának kimerülését.

Szintén a fő fenyegetések között mutatott rá a dokumentum
arra is, hogy a globális vezető gazdasági vállalatok között nin-
csen olyan orosz cég, amely nem a nyersanyagokkal foglal-
kozna, továbbá a munkaerőhiányra, valamint a gazdagok és a
szegények közötti szakadék növekedésére.

A stratégia célja, hogy elejét vegye a válságjelenségeknek
az erőforrás- és nyersanyagszférában, az iparban, a tudomány
és technológia, valamint a pénzügyek területén. Egyszersmind
feladata a gazdaság stabilitásának erősítése és a gazdasági nö-
vekedés biztosítása, az életminőség javítása mellett. A doku-
mentum emellett az Oroszország elleni gazdasági
büntetőintézkedésekkel szembeni ellenszankciók tökéletesí-
téséről is rendelkezik.

Az állami irányítási rendszer feladata a stratégia szerzői
szerint egyebek között a befektetési légkör javítása és a nem-
zetgazdaság offshore-mentesítése. Az elnök utasította a kor-
mányt, hogy három hónapon belül dolgozza ki a stratégia
megvalósításának szervezeti, módszertani és jogi kereteit és
hogy évi beszámolókat készítsen számára. A stratégiát haté-
venként fogják felülvizsgálni.

Az első orosz gazdaságbiztonsági stratégiát 1996-ban
fogadták el, az újabb kidolgozásáról 2015-ben született
meg a döntés. Putyin elnök korábban kijelentette: a stra-
tégiának hozzá kell segítenie az orosz gazdaságot ahhoz,
hogy 2020-ra a világátlagnál gyorsabb ütemben fejlődjön.
(MTI)

Fenyegetésként kezeli a szankciókat 
az orosz gazdaságbiztonsági stratégia

Lengyelország kétszáz katonát
vezényel a Lettországban formá-
lódó nemzetközi NATO-zászló-
aljba – erősítette meg Andrzej
Duda lengyel államfő hétfőn Var-
sóban, Raimonds Vejonis lett el-
nökkel közösen megtartott
sajtóértekezleten.

Raimonds Vejonis egynapos hivatalos
látogatást tett Lengyelországban, a len-
gyel államfővel folytatott tárgyalásainak
egyik témája a két ország és a NATO vi-
szonya volt. Ebben az összefüggésben a
Lettországban formálódó, kanadai pa-

rancsnokságú NATO-alakulat működé-
sére is kitértek.

Duda megerősítette, hogy Lengyelor-
szág „aktív szerepet” vállal a zászlóalj-
ban, mégpedig 200 katonája révén, akik
a közeljövőben csatlakoznak az alaku-
lathoz. A lengyel államfő május elején
hagyta jóvá azt a döntést, melynek értel-
mében június végéig 200 lengyel katona
a lettországi, 250 katona pedig a romá-
niai NATO-alakulatban teljesít szolgála-
tot, féléves rotációs rendszerben.  A
NATO a kelet-ukrajnai konfliktus és az
ottani orosz beavatkozás miatt a tavaly

júliusi varsói csúcstalálkozón úgy dön-
tött, hogy csapaterősítést hajt végre Len-
gyelországban, Észtországban,
Litvániában és Lettországban, átlagosan
ezer-ezer katonával. Litvániába már ja-
nuár végén megérkeztek a német pa-
rancsnokságú zászlóalj első katonái,
Lengyelországban és Észtországban
pedig márciusban kezdődött meg az
amerikai, illetve brit parancsnokságú
zászlóalj telepítése. A lettországi zászló-
aljba a kanadaiak mellett albán, spanyol,
szlovén és olasz katonákat vezényelnek
át. (MTI)

Lengyelország a NATO kötelékében kétszáz katonát
vezényel ki Lettországba

Ország – világ

Hétfő kora délután vették őrizetbe a német hatóság által
körözött 81 éves Horst Mahlert a soproni rendőrök – közölte
honlapján a magyar rendőrség.

A Fővárosi Törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel közölte,
hogy a bíróság kedden tűzi ki az ügy tárgyalási napját.

Előzőleg a müncheni államügyészség arról számolt be,
hogy a magyar hatóságok vélhetően őrizetbe vették a ho-
lokauszttagadó Horst Mahlert. A berlini Tageszeitung című
lap ugyancsak arról számolt be hétfőn az ügyészségre hi-

vatkozva, hogy a Vörös Hadsereg Frakció szélsőbaloldali
terrorista csoport egykori alapítóját, aki később szélső-
jobboldali nézeteket tett magáévá, Magyarországon elfog-
ták.

A holokauszt megtörténtének tagadása miatt Mahlert
2009-ben Németországban tíz év börtönre ítélték. 2015-ben
büntetését egészségi állapota miatt felfüggesztettre módosí-
tották, de idén az év elején újra be kellett volna vonulnia a
börtönbe, és ekkor megszökött. (MTI)

Sopronban fogták el 
a Németországban körözött Horst Mahlert



Újra elmaradt a nagykövetekkel
szervezett találkozás 

Miután úgy tűnt, hogy a legfel-
sőbb politikai és egyetemi körökben
is feladták a Marosvásárhelyi Or-
vosi és Gyógyszerészeti Egyetem
önálló magyar karát alkotó főintéz-
mények létrehozásáért folytatott küz-
delmet, Ádám Valerián, a Romániai
Magyar Orvos- és Gyógyszerészkép-
zésért Egyesület (RMOGYKE) ve-
zetője 200 napon át tüntetett
Marosvásárhelyen és Bukarestben a
tanügyminisztérium, majd több or-
szág nagykövetsége előtt. Ennek
eredményeként kétszer kapott ígé-
retet arra, hogy a nagykövetek meg-
hallgatják a MOGYE vezetőinek
szempontjait, és felterjesztik az ál-
lamelnöknek és az illetékes fóru-
moknak. Azonban a múlt hétre
kitűzött legutóbbi megbeszélést is
le kellett mondani, mert az egyetem
vezetői a már többször kifejtett
szempontok miatt nem tekintik
partnernek, nem óhajtanak együtt-
működni Ádám Valeriánnal. Ezért a
tervezettnél szűkebb körben zajlott
le május 10-én a IV. tanácskozás,
amelyet az RMOGYKE a magyar
nyelvű orvos- és gyógyszerészkép-
zés jövőjéről szervezett. Bár két
magyarországi felsőfokú intéz-
mény, a budapesti Semmelweis
Egyetem és a Pécsi Tudományegye-
tem általános orvostudomány karai
egy-egy dékánhelyettessel képvisel-
tették magukat, helyi szinten az ígé-
retek ellenére kevés aktív egyetemi
oktató tett eleget a felhívásnak. Raj-
tuk kívül az RMOGYKE-ben részt
vevő nyugalmazott professzorok,
orvosok, a diákszövetség képvise-
lője, a tüntetésben részt vevő sze-
mélyek, lelkész, a tanácskozást
támogató vállalkozó volt jelen a

megbeszélésen. 
Egyesülni készül a MOGYE a Petru
Maior egyetemmel

Nagyvonalakban két vélemény
körvonalazódott. Többen kifejezték
felháborodásukat amiatt, hogy az
elmúlt napokban a MOGYE román
többségű szenátusa zöld utat adott a
tárgyalások megkezdésére a Petru
Maior Egyetem vezetőségével a két
felsőfokú intézmény egyesítéséről.
Ennek kapcsán merült fel a kétség,
hogy a kizárólag román tannyelvű
Petru Maior Egyetemmel való
egyesülés nyomán immár a legcse-
kélyebb esély sem marad arra, hogy
a magyar tagozat önállósága való-
sággá váljék. Kérdéses, hogy az új
szerkezetben megmarad-e a multi-
kulturalitásra utaló jelző. Ettől
azonban, bár sok hallgatót nyert
volna, a Petru Maior Egyetem veze-
tősége az elmúlt évek során követ-
kezetesen elzárkózott, ezért nehéz
elhinni, hogy az egyesülés után be-
vállalja. A negatív feltételezések el-
lenére a multikulturalitás
megőrzésére kellene törekedni
akkor is, ha megvalósul az egyesü-
lés, hiszen a Petru Maior Egyetem
elődje is magyar, illetve kétnyelvű
felsőfokú intézmény volt. 
A süllyedő hajóból ki kell szállni!

Idejét múlta az egyetem ügyét fe-
szegetni, hiszen a feudális módon
kormányzó vezetőség a csőd felé
viszi az intézményt, amelyet a
szomszédos megyeközpontokban
alakult új egyetemek sorra leköröz-
nek, és a MOGYE egyre lennebb
csúszik az egyetemek közötti rang-
listán, ezért a süllyedő hajóról le
kellene szállni. A román többségű
szenátus minden magyar kezdemé-
nyezést elvet, a magyar oktatók egy
része állítólag „eladta a lelkét”, és
az új állásokra nem azokat a tehet-
séges fiatal jelentkezőket veszik fel,
akiket a magyar tanárok támogat-

nak, hanem magyar csengésű név-
vel vizsgázó, a magyar nyelvet va-
lamennyire ismerő román
jelölteknek van előnyük. A politi-
kum pedig már nem akar vagy nem
tud segíteni. Ezért a felszólalók
közül többen is azt a véleményt
hangoztatták, hogy a Sapientia ke-
retében magyar állami támogatással
egy új magyar tannyelvű orvosi
egyetemet kellene létrehozni, ha-
sonlóképpen egy magánkórházat is. 

Az is elhangzott, hogy számba
kellene venni azokat az erdélyi
származású oktatókat, akik hajlan-
dóak lennének Erdélyben is taní-
tani, és ennek érdekében
honosítanák a diplomájukat.
A létezőt nem szabad feladni

A beszélgetés során kialakult a
másik vélemény is, miszerint ami
megvan, azt nem szabad feladni
abban az épületben, ami Bernády
György polgármestersége idején
épült. Kérdés ugyanis, hogy a ma-
gyar állam hajlandó lesz-e, tudja-e
vállalni az új egyetem és kórház
alapításához szükséges nagyon
magas költségeket, miközben a
határ közelében levő magyarországi
egyetemek Aradról, Szatmárról is
verbuválnak már hallgatókat.
Ahhoz, hogy egy újonnan létesített
egyetemet elfogadjanak, legkeve-
sebb kilenc évre van szükség. Az
első évfolyam után ugyanis még há-
romnak kell végeznie, amíg akkre-
ditálhatják az új intézményt, ami a
hallgatók számára kilenc év bizony-
talanságot jelentene.

Ezenkívül tudni kell, hogy a ma-
gyar oktatók létszáma az elmúlt 11
év alatt nem nőtt, és gond van az
utánpótlással is. Azok közül, akik
bekerültek gyakornoknak vagy ta-
nársegédnek, néhányan a jobb meg-
élhetés reményében klinikai állást
vállaltak, vagy külföldre távoztak. 

Azt is figyelembe kell venni,

hogy a kétharmados többségű sze-
nátus mindent meg tud szavazni a
magyar kisebbség ellenében. Sajnos
a törvényeket, amelyekre hivatko-
zunk, az igazságszolgáltatás szervei
úgy értelmezik, hogy a többségnek
kedvezzenek, ezért a magyar fél
eddig minden pert elveszített, és a
bíróságok a román vezetőségnek
adtak igazat.
Színvonalas diákélet

Másrészt azt sem szabad elfelej-
teni, hogy évente több mint száz
magyar hallgató, a végzős erdélyi
diákok közül a legjobbak, sikeresen
felvételiznek az egyetemre, ahol
még magyarul hallgatják az előadá-
sokat. Ha sokat szidjuk, ha lemon-
dunk az egyetemről, őket
riaszthatjuk el attól, hogy Marosvá-
sárhelyen tanuljanak, ahol rendkí-
vül jól szervezett, színvonalas
diákélet zajlik. Bár a gyakorlati
órákat román nyelven tartják, és
közismert, hogy a gyakorlati okta-
tást vezető román káderek nem
bánnak kesztyűs kézzel a magyar
diákokkal, a diákszövetségi élet
szervezettsége miatt végzéskor
mégis úgy érzik, hogy jó volt a
MOGYE-n hallgatónak lenni. 

A magyar egyetemek pedig azzal
segíthetnének a leginkább, ha a ma-
gyar oktatókat és az egyetemi pá-
lyára készülő hallgatókat bevonnák
a tudományos kutatásba, hogy elő-
rehaladásuk ne ütközzön akadá-
lyokba. Nagy reményeket fűztek
ezen a téren ahhoz a dicséretes
kezdeményezéshez a Semmelweis
Egyetem részéről, hogy a MOGYE
néhány oktatójának kutatási ösz-
töndíjat ítéltek meg. Közben eltelt
egy év, de az ígéret anyagi vonzata
nem valósult meg, az előrelépés
feltételei pedig jövőtől annyira
megszigorodnak, hogy évekre le-
hetetlenné válik az előlépésük. A
korábbi nagyvonalú, segítőkész
professzorokat, akik számára fon-
tos volt az erdélyi magyar egyetem
támogatása, egy olyan új nemze-
dék követi, akik komoly egyetemi
központokban vettek részt képzés-

ben, kapcsolódtak be a kutatásba,
és nekik már egészen más a hozzá-
állásuk – hangzott el többek között. 

A válasz értelmében Magyaror-
szágon sem fényes a helyzet, harc
folyik az egyetemeken, amelyeknek
a megbecsülése devalválódott, és
egyre inkább az önfenntartást, a
pénzalapok megteremtését várják el
tőlük. Ennek ellenére megígérték a
segítséget a tudományos munka, a
kutatás és az oktatás terén mindkét
intézmény részéről. 
Nem kell pesszimistán nézni 
a jövőt

Ki kell használni minden lehető-
séget, amit a törvény egyértelműen
lehetővé tesz, a magyar főtanszékek
megalapítását is, akár azzal a felté-
tellel, hogy a gyakorlat nyelve kez-
detben román legyen, amíg nem
sikerül magyar oktatókkal minden
állást betölteni. Nem azt kell nézni,
hogy mit nem tettek meg, hanem
egy pontos platformot kell kidol-
gozni a lehetséges tennivalókról,
amelyek ismeretében a magyaror-
szági partnerek is segíteni tudnak
abban, hogy a marosvásárhelyi ma-
gyar nyelvű képzés színvonalát
emeljék. 

Csak akkor lehet jó stratégiát ki-
dolgozni, ha egyetértés van az
egyetem ügyében érdekelt szemé-
lyek között. Nemzetközi összefo-
gással el lehetne érni a román
oktatási törvény diszkrimináció
nélküli alkalmazásának az előmoz-
dítását is – érvelt a tanácskozás
szervezője. 

„Azért gyűltünk össze, hogy a jö-
vőbe nézzünk, és ne a jelen szeny-
nyét tárgyaljuk”, hangzott el a
válasz a személyeskedő bevezető
mondatokra. „Az értelem nem
ismer lezárt helyzeteket”, így hát
arra kellene törekedni, hogy meg-
tartsuk, ami a miénk. Ha ezenkívül
mindenki havi egy lejjel támogatná
a magyar egyetem ügyét, akkor
egyik vagy másik formában nem
maradna el az elképzelt folytatás
sem – érvelt az eseményt támogató
vállalkozó. 
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Bodolai Gyöngyi 

Merre tarthat a MOGYE?
Kiszállni vagy belülről keresni a megoldást? 

Korodi Attila, a képviselőház
RMDSZ-frakciójának vezetője
két mandátumban is a kör-
nyezetvédelmi szaktárcát ve-
zette, így közelebbről ismeri
azokat a gondokat, amelyek
az erdő- és vadgazdálkodás-
hoz kapcsolódnak. Nemrég
értesültünk arról, hogy az al-
sóház módosítani szeretné az
erdészeti törvényt. Ugyanak-
kor többször fordultak hoz-
zánk olyanok, akiknek
földterületén kárt okoztak a
vadállatok, és még mindig
várják a jogos kártérítést. Az
ezekkel a témákkal kapcsola-
tos kérdéseinkre válaszolt a
politikus. 

Egyensúlyt kell teremteni 
Korodi Attila elmondta, az

RMDSZ-nek nemrég sikerült elfo-
gadtatnia a képviselőházzal az erdé-
szeti kihágásokra vonatkozó
törvénymódosító javaslatát. Korodi
szerint van egy erdészeti kerettör-
vény, amelyet a technokrata kor-
mány sem alkalmazott teljes
egészében. Továbbra sem tisztázott,
hogy a monopólium és az export
kérdésében miért nem alkalmazzák
a törvény erre vonatkozó cikkelyeit.
Másfelől a törvény megjelenését
megelőzően olyan sürgősségi kor-
mányrendeletek születtek az erdé-
szeti kihágásokat illetően, amelyek
egymásnak ellentmondóak és elle-
hetetlenítették a törvény alkalmazá-
sát. Erre jó példa az, amikor egy

tehergépkocsin levő famennyiséget
közúti ellenőrzés során a helyszínen
felbecsüli a rendőr, és amennyiben
úgy ítéli meg, hogy két köbméterrel
több van a raktérben, mint a szállí-
tási dokumentumban, akkor elko-
bozzák a rakományt. Ez
visszaélésekre, utólagos vitára ad
okot. A törvénymódosító javaslat-
ban az RMDSZ képviselői azt kér-
ték, hogy minden olyan járművet
foglaljanak le és kobozzák el a fát,
amellyel lopott fát szállítanak, és ez
akár a helyszínen is beigazolódik. 

– A törvénytervezetben azt is ga-
rantáltuk, hogy ha valaki tisztessé-
gesen elvégezte a munkáját, kért
papírokat a szállítmányról, ami di-
gitális jegyzékbe is került, de vala-
milyen adminisztratív hiba miatt az
ellenőrök hiányosságot tapasztal-
nak, ne kobozzák el az autó rako-
mányát, hanem a törvényes
előírásoknak megfelelően tisztáz-
zák a helyzetet. Az utóbbi időben
egyre több panasz érkezett arról is,
hogy bűncselekménynek tekintették
azt, ha valaki hulladékfát szállít.
Ezért az egyszerű, rászoruló em-
berek nem tudtak hozzájutni a téli
tűzifához. Például, ha egy közbirto-
kosság vezetősége úgy döntött,
hogy a hulladékfát felajánlja tagja-
inak, valamelyik falu lakosainak tű-
zifának, akkor az érvényben levő
jogszabályok alapján nem tudták
megoldani a szállítást – mondta a
képviselő.

A kihágásokra vonatkozó ellent-
mondásosságok egyikeként az erdé-
szeket olyan pénzbírsággal
sújtották, amely jövedelmük több-

szöröse volt, és meghaladta a bűn-
cselekménynek minősülő erdészeti
kihágást büntető összeget is. A mó-
dosítás szerint az erdészet intézmé-
nyesen felel azért, ha az
alkalmazottja „rossz munkát”
végez. Ha az erdészeti ellenőrző
testület olyan bürokratikus kihágást,
tévedést tapasztal, amely adminiszt-
ratív jellegű, akkor ezt az erdészeti
hivatalon belül rendezhetik – tájé-
koztatott a képviselő a várható mó-
dosításokról, amelyekről még a
szenátusnak is döntenie kell. 
Megalakult a vadkárokkal foglal-
kozó munkacsoport 

Tekintettel arra, hogy az utóbbi
években, leginkább Hargita megyé-

ben egyre gyakoribbak főleg a med-
vék és a vaddisznók által okozott
károk, Korodi Attila még miniszter-
ként előkészített egy olyan kor-
mányrendeletet, amely szabályozta
volna ezt a kérdést. A többszöri kor-
mányváltást követően azonban nem
történt előrelépés ez ügyben, jelen-
leg nincs „a parlament asztalán”
erre vonatkozó javaslat. Nemrég a
jelenlegi környezetvédelmi minisz-
ter asszony arról értesítette a képvi-
selőt, hogy megkezdte munkáját a
„nagyvadakra vonatkozó” munka-
csoport, amelybe Korodi Attila, ko-
rábbi tapasztalatára hivatkozva,
kérte, hogy kapcsolódhasson be. 

– Azt szeretném, hogy a minisz-
térium minél hamarabb döntsön a
vadkárok megtérítése ügyében,
mert az egyik gond az, hogy a vad
kárt okoz a tenyésztők állatállomá-
nyában vagy a növénytermesztők

vetésében, de igazából a rendszer-
ben az okoz fennakadást, hogy na-
gyon későn térítik meg a kárt, vagy
a hatóságok egyszerűen „elfelejte-
nek” fizetni. A tapasztalat azt iga-
zolja, hogy a pénzjuttatás arányos a
kár értékével, azonban idáig eljutni
nagyon centralizált, bürokratikus
úton lehet – mondta Korodi, majd
hozzátette, a medvevadászatot újra
kell tárgyalni, mert jelenleg tilos.
Mint ismeretes, nagyvadak kilövé-
sére külön engedély kell. Azonban
a kárt okozó nagyvadak vadászatát
meg kell engedni egy gyors és ha-
tékony rendszer alapján, amiben el-
sősorban a vadásztársaságok kell
partnerek legyenek. A tavalyi vadá-
szati tiltás miatt az idén hatványo-
zottan megjelennek majd a gondok,
ugyanis a nagyvadaknak megvan a
saját jól behatárolható életterük, ha
szaporodnak, sokkal többen foglal-
ják el ugyanazt a területet, azonban
az egyedek nem férnek hozzá a szá-
mukra szüksége minimális energia-
forráshoz, és akkor lejönnek majd
az emberek által lakott terekre, te-
lepülésekre, ahol ráadásul könnyeb-
ben szerzik be majd az élelmet. Így
egyre több kárra, medvelátogatásra
kell számítani. A biodiverzitás fenn-
tartására mindig kell eszközt bizto-
sítani állománykorrekcióra, mert ha
a természetes szelekció egyensúlyát
megbontjuk, előállhatnak olyan be-
tegségek, amelyek megtizedelhetik
az állományt, vagy akár járványt is
okozhatnak, ezért mindig kell le-
gyen olyan eljárás, amelyet jogsze-
rűen és indokoltan alkalmazva lehet
szabályozni a vadállományt –
mondta Korodi Attila, aki meg-
ígérte, hogy ha bekerül a nagyva-
dakkal foglalkozó bizottságba,
munkájukról tájékoztatja majd az
érdekelteket. 

Módosulnak a jogszabályok 
Újdonságok az erdészeti vadgazdálkodásban 

Vajda György

Fotó: Vajda György (archív)



Szombaton tartották a Só útja
évadnyitó programját: a rossz
idő ellenére is százak tették
meg a Székelybő és Jobbágy-
falva közötti tizenkét kilomé-
teres távot.

Az időjárás-előrejelzés ellenére
is kétszázötvenen utaztak Marosvá-
sárhelyről és a megye más települé-
seiről Székelybőbe, ahonnan gyalog
tették meg a Jobbágyfalváig tartó
útszakaszt, és csodamód egész útju-
kon elkerülte őket az eső. Egyesek
fáradtabban, mások tele energiával
érkeztek meg a célponthoz, a helyi
kultúrotthonhoz, ahol finom ebéd
várta őket. A szervezők visszaemlé-
keztek az elmúlt tíz évre, majd ok-
levelekkel mondtak köszönetet
mindazoknak, akik segítették őket
az évek során: a Fókusz Öko Köz-
pontnak, a Tündér Ilona vendégház-
nak és a Szász család tagjainak, a
Székelybőért Egyesületnek, a
Maros megyei hegyimentőknek, az
Erdélyi Kárpát Egyesületnek, Kere-
kes Péter Pálnak és Ibolyának, va-
lamint az évenkénti finom
étkeztetésért az Anyósok és apósok,
a Komák és kománék csapatainak,
a jobbágyfalvi férfi- és a nyárádsze-
redai női kórusoknak, de nem feled-

keztek meg a program kezdeti fel-
karolójáról, Lokodi Edit Emőke
volt megyei tanácselnökről sem. Az
idei megnyitón a vásárhelyi Tudor
Vladimirescu iskola, a Református
Kollégium, a művészeti és tanító-
képző szaklíceumok, a koronkai, a
nyárádgálfalvi és a csíkfalvi általá-
nos iskolák tanulói vállalkoztak az
útra, amit a szervezők meg is kö-
szöntek nekik, szüleiknek és peda-
gógusaiknak is. A délutáni program
környezetvédelmi játékokkal és a

Só útja jövőjéről szóló beszélgetés-
sel zárult.
Mindenki sikere lehet

Dr. Hajdu Zoltán, a FÖK elnöke,
az első Maros megyei zöld út, a Só
útja megteremtője elmondta: gyer-
mekkorában megragadta a fantázi-
áját az Óriások útja, Tündér Ilona
útja, az egykori római út legendája.
Amikor Erdélyben is elindult a zöld
út mozgalom, akkor gondolt arra,
hogy ez lenne az egyik legmegfele-
lőbb út, hisz egy nagyvárost köt

össze egy kiemelt turisztikai terület-
tel, Marosvásárhelyt a Sóvidékkel,
továbbá gyönyörű területen megy
át. Ez az ötlet tetté vált, és nagyon
jó partnereket talált a Nyárádmen-
tén: a Tündér Ilona vendégházat és
a Szász családot, a Székelybőért
Egyesületet, de sokan mások is hoz-
zájárultak a kibontakozáshoz. Úgy
gondolja, ez a vidék jelképes prog-
ramja is, összeköti a várost és a vi-
déket, újjáépíti ezt az egykor létező
szerves egységet. A városon meg-
termelt javak kiáramolhatnak vi-
dékre, ahol az ember annak
megtermelt javait élvezheti: egy-
részt az egészséges táplálékot, más-
részt a szellemi termékeket, az
ökológiailag értékes tájat. 

Amikor tíz éve megszervezték az
első évadnyitót, harminc-negyve-
nen vettek részt, ez az évek során
több százas létszámra fejlődött, és
most már nem is kell beszervezni a
résztvevőket, mert ők keresik meg
a szervezőket, ami jelzésértékű. Az
elgurított hógolyó remélhetőleg nö-
vekedni fog, a Só útja a Nyárád-
mente mintaprogramja lehet, hiszen
a zöld utak mindig jelentős turiszti-
kai programok, amelyek mentén
láncszerűen kapcsolódnak egy-
másba az értékek. A mai társada-
lomban sok egyéni eredményt lehet
felmutatni, de szükség van a közös-
ségi eredményekre is, ez a program
pedig a nyárádmentiek, a Só útja
mentiek közös sikere lehet – össze-
gezte a tíz évet a program kezdemé-
nyezője, szervezője.

A vidék ünnepe
A jobbágyfalvi Szász Csaba Le-

vente messzemenően támogatta a
kezdeti ötletet, hogy egy turisztikai
útvonalat jelöljenek ki és programo-
kat szervezzenek rá, mert sok turista
megismerheti ezt a vidéket is, és ez
jó a Nyárádmentének, a falunak, a
Tündér Ilona vendégháznak is. A
kezdeti félszázas résztvevői szám
hatszázasra is nőtt, és évente eljön-
nek a gyerekek ünnepelni, virágot
szednek és jól érzik magukat, vé-
gigjárnak egy gyönyörű utat, ezért
ezt a programot folytatni kell, és a
következő tíz évben kell gondol-
kodni.

A székelybői származású Ma-
gyari István szerint a félreeső kis
településüknek is jó, ha turisták
keresik fel, akiknek megmutat-
hatják értékeiket, s akiknek
évente fánkot sütnek az asszo-
nyok. Így volt ez szombaton is,
amikor hajnalban hozzáláttak a
munkához, hogy a délelőtti érke-
zéskor ezer fánkkal várhassák a
túrázókat – mondta el a Vásárhe-
lyen élő férfi.

A marosvásárhelyi Kerekes Ibo-
lya nyolcadszor járta végig a hét
végén az útszakaszt, lehetőleg min-
den évben eljön. Egyrészt úgy gon-
dolja, hogy Marosvásárhelyt csak
úgy lehet kibírni, ha az ember néha
„elmenekül” a Nyárádmentére,
másrészt ez az egyik legszebb fel
nem fedezett túravonal, amely sok
helyen egybeesik a Mária-úttal és
egyéb kijelzett turistautakkal.

Vasárnap tizenhetedik alka-
lommal szervezték meg Ud-
varfalván a hagyományossá
vált virágkiállítást, amelyen a
helybéliek mellett marosszent-
annai és várhegyi termesztők
állították ki és árusították
színpompás termékeiket.

Az utóbbi évek egyik legsikere-
sebb virágkiállításának tartják az
udvarfalvi termelők a vasárnapi vi-
rágszemlét és -vásárt, amelyre a
változékony idő ellenére is nagy-
számú érdeklődő és vásárló érke-
zett. A település egykori
futballpályáján több mint harminc
dísznövénytermesztő állította ki
standjain szemet-lelket gyönyör-
ködtető kínálatát, de a látogatók a
főút mentén lévő házak előtt is vá-
logathattak a virágtermesztők bősé-
ges kínálatából. Muskátli, álló és
csüngő petúnia, színpompás egy-
nyári virágok, évelő növények, be-
gónia, dália, szálvia, különböző
rózsafajták, újdonságnak számító
dísznövények csalogatták a vásárló-
kat.

Páll Enikő kiállítóstandjánál is a
bőség zavarával szembesülhetett a
szemlélődő, ugyanis színpompás
dísznövényei mágnesként vonzot-
ták a vásárlókat. Amint elmondta,
kedvencei a vegyes átültetések: egy
cserépbe többféle növény kerül, így
a sokszínű kompozíciókkal lépést
tartanak a legújabb irányzatokkal,
ami költséges és sokkal több időt
igényel, ellenben a színkavalkád
vonzza a tekintetet. Amint az udvar-

falvi virágtermesztő hangsúlyozta,
családi vállalkozása számára a leg-
nehezebb időszak a tél, de a nehéz-
ségek ellenére is szeretettel végzik
ezt a tevékenységet.
Az utánpótlás biztosítva

A tizenhét éves Deák Henrietta
és barátja, Nagy Szabolcs a szülők,
Deák János és Imola családi vállal-
kozását képviselve nyilatkoztak. A
szülők hozzávetőleg tizenkét éve
foglalkoznak virágtermesztéssel, és
a család önerőből gazdálkodik. Je-
lenleg hét melegházban termeszte-
nek dáliát, petúniát, szálviát,
büdöskét, németszegfűt stb. A fiata-

lok készségesen beszéltek a virág-
fajtákról, hasznos tanácsokkal is el-
látták az érdeklődőket, ami arról
tanúskodik, hogy belenőttek a szak-
mába. Egyébként nem egyedülálló
jelenség, hogy az udvarfalvi szülők
felelősséggel ruházzák fel gyereke-
iket, kisiskolás korúak is vidáman
segítenek a piaci értékesítésben. Ér-
deklődésünkre elmondták, hogy 15-
20 lej a káliopé, 10-15 a szulfínia,
futópetúnia, a kicsi cserepesek da-
rabja egy lej, a nagyobbacskáké 3,
4, 5 lej. Kérdésünkre elmondták,
folytatni szeretnék a szülők tevé-
kenységét, mert meg lehet élni a vi-
rágtermesztésből, bár sok munka
van vele.

A várhegyi Mikoczi Vera a fia és
menye vállalkozásának termékét
árusította, mint hansúlyozta: „mu-
száj segíteni a fiatalokat, mert ren-
geteg a tennivaló”. A legnehezebb
időszaknak ő is a telet tartja, ami-
kor éjszaka „táplálni” kell a mele-
get biztosító fáskazánt. Tűzifát
azonban egyre nehezebb besze-
rezni, ezért a palánták teleltetése
rendkívül költséges és fárasztó.
Vera néni bevezetett a dús virág-
zatú csüngő petúnia termesztésé-
nek rejtelmeibe is. Amint
elmondta, egy-egy cserép virágot
többször is visszametszenek és
körbenyírnak, míg olyan dús lesz,
mint amilyen újabban sok helyütt
díszíti az erkélyeket, tereket.
„Mindenki a lelkét hozza ide”

László Ildikó alpolgármester kér-
désünkre kifejtette, régi vágya vált
valóra azzal, hogy az utcai árusítást
áthelyezték a gyepes területre,

esélyegyenlőséget teremtve a köz-
ségbeli termelőknek a bemutatko-
záshoz. Az előző évekhez
viszonyítva megnőtt a községi vi-
rágtermelők száma, akik saját ter-
mesztésű balkonnövényeket, dísz-
növényeket, kerti virágokat állítot-
tak ki és árusítottak. A felhozatal
egyre bővül, az újabb divatirányza-
tokhoz felzárkóznak a termesztők,
így például a sötét és szemes mus-
kátlisorozat, melyre a porzó melletti
sötétebb árnyalat jellemző és a szín-
kevert csüngő petúnia mellett töl-
cséres jázmint is vásárolhattak a
látogatók. A kiállított termékek árá-
val kapcsolatosan a virágtermesz-
téssel is foglalkozó alpolgármester
elmondta, hogy a piaci árakhoz ha-
sonlóak, esetleg pár banival drágáb-
bak, mert „ide mindenki a lelkét
hozza el”. Amint elmondta, a terme-
lők egyöntetű véleménye szerint az
utóbbi évek legsikeresebb rendez-
vénye volt az idéni. 

A virágkiállítás hangulatát a sza-
badtéri színpadon fellépő együtte-
sek művészi műsora színesítette,
amely a községbeli Szász Béla Pál
és Bende Szende rátermett irányítá-
sával zajlott. Az időközben eleredő
zuhogó eső ellenére a beharango-
zott program szerint léptek fel a
helyi fiatalok, a várhegyi adventista
gyülekezet ifjúsági kórusa, a Vecker
és más együttesek, de megtartották
a flash mobot is. A fiatal nemzedék-
nek Vastag Tamás zárókoncertjével
kedveskedtek a szervezők – tájé-
koztatott a szervezőmunka nagy ré-
szét felvállaló és lebonyolító
alpolgármester. 
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Szász Csaba Levente és dr. Hajdu Zoltán: tíz éve együtt szervezik a Só útja programot 
Fotó: Gligor Róbert László

A vidék mintaprogramja lehet
Tíz éve járják a Só útját

XVII. virágszemle és -vásár
Udvarfalvi színkavalkád

Szer Pálosy Piroska

Gligor Róbert László

Fotó: Nagy Tibor



Szilágyi Zoltán a legfiatalabb juhosgazda Ma-
gyarón. A 28 éves fiatalember a görgény-
szentimrei erdészeti szakközépiskola
elvégzése után erdészként kezdett dolgozni
a községben. Az állattartással három éve
próbálkozott meg, közben a szakmájáról sem
mondott le.

– Nagyapámnak volt húsz juha, én hat-, hétszere-
sére szaporítottam az állományt. Egy időben 140–150
jószágom is volt, ma már valamivel kevesebb. A bá-
tyámmal közösen fogtunk neki a juhtenyésztésnek, ő
aztán lemondott róla, én pedig átvettem az ő munkáját
is. A testvérem, akárcsak a szüleink, Németországban dol-
gozik, és amikor szükség van rá, anyagilag támogat.

A fiatal gazda azt is elmesélte, hogy a nagyapjától
tíz hektár föld maradt a családra, ez is motiválta
abban, hogy állattartásra adja a fejét. Egy pajtát is épí-
tett a juhok számára. A nehézségek azonban hamar
megmutatkoztak. 

– Az egyik gond az, hogy nehéz embert találni a
juhok mellé. Olyasvalakire van szükségem, aki mi-
nőségi sajtot tud készíteni, én ugyanis ehhez nem
értek. Az első két évben volt is egy juhász, aki ebből
a szempontból is bevált, de idén új ember után kellett
néznem. Egy idecspataki férfival egyeztem meg, aki
a saját juhait az enyéimmel együtt legelteti. Meglát-
juk, mennyire válik be az együttműködés, de azt fon-
tolgatom, hogy, ha mégsem, akkor jövőben

abbahagyom ezt az egészet. Úgy gondolom, juhokat
tartani csak úgy éri meg, ha legalább 400 állatod van.
A jószág mellett éjjel-nappal ott kell lenni, annak, aki
ezzel foglalkozik, nincs hétvége, nincsenek ünnepna-
pok. Decemberben, amikor a juhok bárányozni kez-
denek, különösen nehéz segítséget találni. Olyan
dolgokat kell elvégezni, amihez külön szakértelem
szükséges. 

– Meg lehet-e élni juhtartásból? 
– Egyre nehezebben. Régen a juhász volt a leggaz-

dagabb ember a faluban, de mára nagyon lement a jó-
szág ára, és vevő sem igen kerül. Amíg jöttek az
arabok, és nagy tételben vitték a jószágot, minden
másképp volt. Akkor kezdődtek a bajok, amikor leál-
lították az exportot. Most a juh kilójáért élősúlyban 10
lejnél nem kapok többet, a bárány kilója pedig 20 lej.
Bárányt egyébként inkább csak húsvétkor vesznek az
emberek. Én pár évvel ezelőtt 350–500 lejért vásároltam
meg egy juhot, most 100-150 lejt kapok érte. Régen tíz
báránybőr árából már elmehettél egy lakodalomba. Ma
már senkinek nem kell a bőr, a kutyáknak vetem oda.
De a gyapjú sem megy. Volt idő, amikor Máramarosra
vitték szőnyegnek, miegymásnak. Ma már Ausztriá-
ból hozzák be a finom gyapjút. Ha néha magyaror-
szági vendégek kerülnek a faluba, báránybőrt, gyapjút
is vesznek, de ilyesmi ritkán fordul elő.

– A sajtot hol értékesíti?
– Csak itt, a faluban. A sajt kilója 15, az ordáé 10 lej. 
Szilágyi Zoltán nyája ottjártunkkor éppen a Zász-

pás-tető felé tartott. A háztáji gazdaságban csak né-
hány anyajuhot és pár bárányt találtunk. 

– Idén nyolcvan kisbárány született, de közülük
sokan elpusztultak – magyarázta a gazda. – Ebben az
évben más juhtartók is így jártak a faluban. Negyven
bárányt sikerült eladnom.

– A vadkárok gyakoriak? – kérdeztem indulás előtt.
– Én mindig azt szoktam mondani, hogy nem is a

juhász őrzi a nyájat, hanem a kutyája. Ilyen téren iga-
zán szerencsés vagyok, nagyon jó őrzőim vannak. Kö-
lyökkoruktól én neveltem őket. Bizonyára a
kutyáimnak köszönhetem, hogy nyaranta legfeljebb
négy juhot szokott elvinni a farkas vagy a medve.

Miközben a kapuig kísért, vendéglátóm arról be-
szélt, hogy a nehézségek ellenére nagyon megszerette
a juhtartást. Erdőjárás közben is sokszor nyája körül
keringenek a gondolatai, és ahányszor csak teheti,
szemrevételezi dombok közt fehérlő, mindig úton
levő vagyonát.

Maros megye közösségi tár-
sulásainak talán legnépeseb-
bike a 2015 óta működő
Felső-Marosmenti Leader
Egyesület, amelyhez Ma-
gyaró is tartozik. Kristóf 
József polgármestertől meg-
tudtuk, hogy a Leader-prog-
ram keretében több mint
egymillió euró lehívására van
lehetőség, ez az összeg azon-
ban – tizenegynéhány tele-
pülésről lévén szó – eléggé
feldarabolódik. 

A magyarói önkormányzat a fic-
kópataki kultúrotthon korszerűsíté-
sére fordítaná a rendelkezésre álló
pénzt.

– Tudom, hogy a helybéliek azt
szeretnék, hogy egy új kultúrházat
építsünk, de erre a pályázati kiírások
alapján nincs lehetőség. Az viszont
nem kizárt, hogy a felújítás mellett
bővíteni is fogjuk az épületet, ebben
az esetben elhúzódhat a munkálat
2018-ig – tette hozzá a második
mandátumát töltő polgármester.

A községgazdától azt is megtud-
tuk, hogy idén 10 százalékkal több
pénzből gazdálkodhat Magyaró,
mint tavaly.

– Örvendetes, de nem elégséges
– értékelte Kristóf József a 2017-
es költségvetést. A saját alapból
megvalósítandó beruházások kö-
zött a polgármester elsőként az út-
javításokat említette. 

– Tavaly júniusban az esőzések
során a település több utcájában
kárt tett az árvíz. A sáncokat már
rendbe tettük, most az aszfaltozás

következik. A munkát a Veres ut-
cában kezdjük, utána további két
utca következik, ahol a legnagyobb
rongálás történt – mondta a köz-
séggazda. 
Új kamerák és szabadidőközpont

Kristóf József a község területén
felszerelt térfigyelő kamerák kor-
szerűsítésének tervéről is beszá-
molt.

– Jelenleg 16 kamera működik,
ezeknek a számát szeretnénk meg-
kétszerezni, illetve az eddigieknél
korszerűbb, rendszámolvasóval is
ellátott berendezésekben is gondol-
kodunk. Azt szeretnénk, ha mind-
három falu – a községközpont,
Holtmaros és Fickópataka – bejá-
ratánál lennének ilyen kamerák.
Erre a célra a helyi költségvetésből
el is különítettünk egy összeget, az
erre vonatkozó határozattervezet a
soron következő tanácsülésen
kerül napirendre.

Szintén helyi alapból folytatódik
a mezei utak javítása. Ugyanakkor
a községközponti és fickópataki
játszótér után Kristóf József Holt-

maroson is létrehozna egy szabad-
időközpontot.

– A helyszín még nincs leszö-
gezve. Én a jelenlegi futballpálya
területét osztanám ketté, és az
egyik részen egy játszóteret alakí-
tanék ki, a másikon pedig műfüves
pályán lehetne sportolni. Az azon-
ban még nem dőlt el, hogy belee-
gyezik-e a tanács a mostani pálya
felszámolásába.
A csatornázásra még várni kell

Kristóf József arra is kitért, hogy
a legfontosabb beruházás a csator-
nahálózat kiépítése lenne, ennek a
munkálatnak az elkezdése azonban
nem a helyi vezetéstől függ.

– Magyaró belefoglaltatott a me-
gyei mestertervbe, amelynek kivi-
telezése már el kellett volna
kezdődjön, de a projektmenedzser
szerint 2-3 évet még rá kell szá-
molni. Felmerült a lehetőség, hogy
próbáljuk önerőből megvalósítani
ezt a beruházást, de végül úgy dön-
töttünk, hogy nem érdemes a biz-
tosat a bizonytalanra cserélni, ha
ugyanis egyszer kiléptünk, nincs
lehetőség visszaállni. Tudomásom
szerint, ha idén sikerül elindítani a
közbeszerzési eljárást, 2018 máso-
dik felében elkezdődhet a munka.

A polgármestert az idei nyári
rendezvényekről is megkérdeztük. 

– A magyarói falunapokat június
24–25-én tartjuk. A holtmarosi
Gyöngykoszorú találkozóra, illetve
a falunapi ünnepségre augusztus 6-
án kerül sor, a fickói napok pedig
szeptember első hétvégéjén zajla-
nak – tájékoztatott Kristóf József.         

Március elsejétől új lelkipász-
toruk van a holtmarosi refor-
mátusoknak. Simon Béla
lelkészt arra kértük, meséljen
hivatása eddigi állomásairól, és
arról is, milyen elképzelések-
kel, tervekkel kezdte a szolgá-
latot új gyülekezete élén.

– Marosvásárhelyi születésű va-
gyok, teológiai tanulmányaimat
1998-ban fejeztem be Kolozsváron.
A lelkészi hivatást az év szeptem-
berében a mezőzáhi gyülekezetben
kezdtem, majd 2002 februárjában
meghívásos alapon Lőrincfalvára
kerültem. Több mint 15 év szolgálat
után jöttem ide, Holtmarosra, szin-
tén meghívás útján. 

Mivel a lelkészi lakás nagyobb
javításra szorult, és a munka még
nem készült el, családostul nem
költözött még be, az egyik szobát
azonban nagypéntektől a rendelke-
zésére bocsátották – tette hozzá je-
lenlegi helyzete körvonalazásakor.

– Milyen gondolatokkal, tervekkel
kezdte a szolgálatot? – kérdeztük.

– A lelkészi hivatásnak minden-
hol ugyanaz kell hogy legyen a lé-

nyege. A lőrincfalvi gyülekezet
240-es lélekszámú volt, az itteni
kétszer nagyobb. Ez akár több lehe-
tőséget is jelenthet. Sok tervem van
a lelki élet fellendítése terén, szeret-
ném például beindítani a nőszövet-
ségi és ifjúsági bibliaórákat, a
vallásórákat. Lőrincfalván tíz éven
át tartottam bibliahetet gyermekek-
nek, ezt itt is meghonosítanám. Arra,
hogy milyen a holtmarosi gyüleke-
zet élén szolgálni, másfél–két év
múlva tudok majd választ adni.

Ami a gyakorlatiasabb dolgokat
illeti, Simon Béla azt is elmondta,
hogy rendbe szeretné tenni a paró-
kia melléképületeit és az udvart is.
A holtmarosi református templomot
15 évvel ezelőtt javították, de még
jó állapotban van, nem szorul fel-
újításra.

Idén nem volt konfirmandusa a
gyülekezetnek, jövőben öten kon-
firmálnak. Az új lelkész két és fél
hónap szolgálati ideje alatt két kis-
gyermeket keresztelt meg, de mind-
kettő Németországban él szüleivel,
csak a keresztelőre hozták haza
őket.
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A Felső-Maros mente egyik
legszebb tanintézete a ma-
gyarói Palkó Attila Általános
Iskola. A vidék szellemi kin-
cseit kötetekbe gyűjtő ma-
gyarói származású helytörté-
nész, régész nevét viselő in-
tézmény 2010–2012 között
világbanki támogatásból szü-
letett újjá. 

A korszerű épület előtt a helyi
önkormányzat tetszetős parkot is ki-
alakított. Minden feltétel adott tehát
ahhoz, hogy a diákok jól érezzék itt
magukat, mégis ötödik osztálytól
egyes szülők szívesebben viszik be
Szászrégenbe gyermeküket. Ottjár-
tunkkor éppen a hatodikosok orszá-
gos felmérése zajlott. 

– A község tanintézeteiben össze-
sen 309 óvodásunk és iskolásunk van
– kezdte a számvetést Vajda Szabolcs
igazgató. – A magyarói magyar óvo-
dások 12-en, a románok 22-en van-
nak. A községközponti alsó
tagozaton három magyar és négy

román osztály működik. Előkészítő
osztályban 15–16 magyar kisdiákunk
van, ők külön osztályba járnak. Az
első osztály a másodikkal, a harma-
dik a negyedikkel összevonva műkö-
dik. A felső tagozaton
tizenegynéhányas létszámú osztály-
aink vannak, így azokat nem kellett
összevonni, és a jövő tanévben sem
kényszerülünk erre. Fickón húsz ma-
gyar óvodásunk és 14 kisiskolásunk
van, a diákok előkészítőtől második
osztályig egy összevont osztályban
tanulnak. A fickói harmadikosok és
negyedikesek bejárnak Magyaróra. A
holtmarosi óvoda 13 gyermekkel
működik, az iskolásokat évek óta a
községközponti tanintézetbe viszik.

Az intézményvezetőtől azt is meg-
tudtuk, hogy a diáklétszám nem vál-
tozott jelentősen az elmúlt években.
Június elején 12 magyar nyolcadikos
búcsúzik az iskolától, ősszel pedig –
az eddigi adatok szerint – hét kisdi-
ákkal gazdagodik a magyarói tanin-
tézet.    

Változatlan diáklétszám

A juhásznak jól megy dolga?
Álom fehérben

Szerkeszti: Nagy Székely Ildikó           

Fotó: Nagy Tibor 

Kicsivel több pénzből
Megszépülhet a fickói kultúrotthon

Lelkészváltás Holtmaroson
Új energiát a gyülekezetnek



A tornán a házigazda Apollo Old
Boys mellett a szintén az Apollo Old
Boys gerincére épülő, hajdani futbal-
listák alkotta vásárhelyi old boys-
csapat, az Ilyés Miklós vezette
erdőszentgyörgyi és a Berekméri
János által irányított gernyeszegi
öregfiúk (40 év feletti játékosok) lab-
darúgó-együttese vett részt.

A körmérkőzéses tornán a találko-
zók 2x20 percet tartottak (7+1 játé-
kos játszott csapatonként), a
mérkőzéseket kisebb méretű füves

pályán (40x60 méter, 5 méteres ka-
pukkal) játszották, a rangsort a pont-
szám és gólkülönbség alapján
állították fel.

Az eredmények: Gernyeszeg –
Erdőszentgyörgy 1-1, Marosvásár-
helyi Öregfiúk – Apollo Old Boys 
2-2, Marosvásárhelyi Öregfiúk 
– Erdőszentgyörgy 2-1, Apollo Old
Boys – Gernyeszeg 2-1, Apollo Old
Boys – Erdőszentgyörgy 2-1 és Ma-
rosvásárhelyi Öregfiúk – Gernye-
szeg 4-1.

A turnét a Marosvásárhelyi Öreg-
fiúk nyerte meg 7 ponttal (7-3-as
gólkülönbség) a szintén 7 pontot tel-
jesítő Apollo Old Boys előtt (6-4), az
Erdőszentgyörgy jobb gólkülönbsé-
gének köszönhetően a harmadik (1
pont), míg a Gernyeszeg a negyedik
helyen végzett (szintén 1 pont).

Az Olasz Lajos-emlékversenyen
tornagyőztes Marosvásárhelyi Öreg-
fiúk kerete: Bíró II. Levente – kapus;
Gábor Ákos, Tolvaj József (csk.), Ta-
mási Ferenc, Aurel Stoica, Ördögh

Attila, Petroleon Sándor, Kelemen
Sándor és Gheorghe Vasiu – me-
nőnyjátékosok.

A többi együttes felállása:
* Apollo Old Boys: Surányi Béla

és Czimbalmos Ferenc – kapusok;
Dudás József, Daróczi László (csk.),
Eugen Cizmaş, Fodor János, Soós
Levente, Kelemen Norbert, Bálint
Lajos, Anton Turc és Szilágyi Dezső
– mezőnyjátékosok;

* Erdőszentgyörgy: Kerekes Ló-
ránt – kapus; Székely Béres László,
Berei Balázs, Rostás Máté (Fanici),
Totó József, Samu Miklós, Gábor
Miklós, Csizmadi Árpád, Sütő Béla,
Bartha Csaba, Keresztes Misi
(csk.), Kozma Mátyás, Vasile Jur-
can, Péter Zoltán és Ilyés Miklós
szervező – mezőnyjátékosok; edző:
Ghiţă Pop;

* Gernyeszeg: Peţan Miklós –
kapus; Márton Sándor, Bálint István
(csk.), dr. Butiurca Sándor, Berek-

méri János, Ivácsony József és
Orbán István – mezőnyjátékosok;
edző: Berekméri János.

A torna végén dr. Butiurca Sándor
különdíjakat osztott ki:

* legjobb kapus – Surányi Béla
(ex-ASA-ifi, 65 éves)

* legjobb játékos – Aurel Stoica
(ex-Steaua, Kolozsvári U és AS Ar-
mata)

* gólkirály – Ördögh Attila (ex-
Nyárádszereda, 3 gól) és Szilágyi
Dezső (Szabéd, 3 gól).

A találkozókat Marton Sándor,
Kelemen Sándor és dr. Butiurca Sán-
dor jól vezették.

A tornán díszmeghívottként részt
vett Virgil Măceşan köztisztviselő a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vatal részéről, de szurkolóként jelen
volt többek közt Karácsony Károly,
Nyárádgálfalva polgármestere és Ni-
colae Ioan Miculi, az Elektromaros
egykori labdarúgója is. (C. A.)
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A háromszoros világbajnok
Lewis Hamilton, a Mercedes brit
pilótája nyerte a vasárnapi Forma–
1-es Spanyol Nagydíjat, amely a
szezon eddigi legizgalmasabb csa-
táját hozta. A 32 éves Hamiltonnak
ez az idei második és pályafutása
55. futamgyőzelme, amellyel 13
pontról hatra csökkentette a hátrá-
nyát az összetett versenyben a
német Sebastian Vettellel (Ferrari)
szemben. A négyszeres vb-győztes
Vettel ezúttal második lett Hamilton
mögött, míg a dobogó alsó fokára
Daniel Ricciardo, a Red Bull auszt-
rál pilótája állhatott fel.

Vettel jobban kapta el a rajtot,
mint a pole pozícióból startoló Ha-
milton, s elsőként fordult el az első
kanyarban. A másik Ferrarival a ne-
gyedik helyről induló Kimi Räikkö-
nen összeütközött Max Verstappennel
(Red Bull), bal első kereke kitört,
ezért az első körben fel kellett adnia
a versenyt. Az ötödik körben Vettel,
Hamilton, Valtteri Bottas (Merce-
des) volt a dobogós helyeken szá-
guldók sorrendje.

Hamilton és a Mercedes istálló
szakemberei körökön át egyeztettek
a lehetséges stratégiáról rádión, a
Ferrari csapat pedig Vettelt a 15.
körben behívta a boxba kerékcse-
rére. Hamilton hét körrel később
állt ki új abroncsokért, s Vettellel el-
lentétben nem a gyorsabb, de hama-
rabb elkopó, hanem a valamivel
lassabb, de tartósabb gumikat tették

fel az autójára. Vettelt néhány kör
erejéig feltartotta az akkor még ke-
rékcserén nem járt Bottas, a Ferrari
német pilótája pedig végül egy lát-
ványos manőverrel előzte meg finn
riválisát, előnye azonban 3,9 má-
sodpercre csökkent Hamiltonnal
szemben.

A 20. körben újra Vettel, Hamil-
ton, Bottas volt a sorrend az első
három helyen, a különbség pedig
körről körre nőtt Vettel és Hamilton
között.

A 37. körben Hamilton, a 38.
körben pedig Vettel hajtott a boxba
újabb kerékcserére, s a német úgy
tért vissza a pályára, hogy az első
kanyarban egymás mellett fordultak
el Hamiltonnal. A Ferrari bal hátsó
és a Mercedes jobb hátsó kereke
össze is ért, de Vettel megtartotta az
első helyet, Hamilton viszont üldö-
zőbe vette, így 27 körrel a leintés
előtt nagy csata kezdődött a világ-
bajnoki cím legnagyobb esélyesei
között.

Bottasnak közben motorhiba
miatt fel kellett adnia a küzdelmet,
s a harmadik helyet „megörökölte
tőle” Ricciardo.

Hamilton a 44. körben gond nél-
kül megelőzte Vettelt, aki rádión azt
közölte a Ferrari istállóval, hogy
nem volt esélye megvédeni a pozí-
cióját. A hajrában Vettel már nem
tudta megelőzni Hamiltont.

A világbajnokság két hét múlva,
a Monacói Nagydíjjal folytatódik.

Spanyol Nagydíj: Hamilton nyerte
az izgalmas barcelonai futamot

Egy félidőig tartotta magát a Mureşul
Vereséggel zárta az A osztályos

női kézilabda-bajnokság 2016–17-es
idényét a Marosvásárhelyi Mureşul.
Az utolsó fordulóban a listavezető –
és már biztos feljutó – CSM Slatina
látogatott a Ligetbe, amely egész
bajnokságban egyetlen mérkőzést
veszített, a 2. helyen végző Nagybá-
nyai Minaur otthonában. Egy ideig,
pontosabban a szünetig, azonban úgy
tűnt, hogy a marosvásárhelyi csapat
képes lehet a második vereséget
mérni a vendégekre, különösen, hogy
Georgeta Bucin (aki maga is pályára
lépett ezen a meccsen) tanítványai
több esetben is képesek voltak kétgó-
los hátrányt behozni az első félidő-
ben. Bár a kapusteljesítmény csak
nagyon kis mértékben segítette a csa-
patot, a támadójáték eredményesen
találta meg a réseket a slatinai védel-
men, és a 30. percben két góllal ve-
zetett a marosvásárhelyi csapat. 

Sőt, akár három gól is lehetett
volna a különbség, hiszen a Mure-
şulé volt a támadás, csak végig kel-
lett volna vinni az utolsó tíz
másodpercig. Stângu azonban túl
korán elhajította a labdát, pedig nem
is volt egyértelmű dobóhelyzete, és
ezzel lehetőséget adott a vendégek-
nek, hogy még szünet előtt még
csökkentsenek a különbségen.

Ez a hatalmas taktikai baki már a
második félidei összeomlást jelezte.
Bár az első gólt a Mureşul szerezte,
a folytatásban öt slatinai találat kö-
vetkezett zsinórban, ami teljesen meg-
fordította a mérkőzést. Négy ezek
közül gyors ellentámadásból született,
mind olyan labdavesztéseket követően,
amikor a kapura lövésig sem jutott el a
hazai csapat, s legalább kétszer úgy
vették el a játékvezetők a labdát, hogy
a lelátókról észrevehetetlen szabályta-
lanságot fújtak be. Megzavarodtak a
marosvásárhelyi játékosok, s egy újabb
négygólos slatinai sorozat után, 18-24-
nél fejben gyakorlatilag feladták a küz-
delmet. A végeredmény kilencgólos
slatinai sikert mutat, a két csapat közötti
különbség azonban távolról sem volt
ennyire egyértelmű. Tegyük hozzá,
hogy a játékot jelentősen befolyásolta
a két nagyváradi játékvezető kritikán
aluli teljesítménye, sokszor talán ők
sem tudták, hogy éppen mit ítélnek,
és éppen mikor sípolnak.

Azt is mondjuk el viszont, hogy
ennek a mérkőzésnek az eredményé-
től függetlenül a Mureşul a B cso-
portban a 4. helyen végezte a
bajnokságot, ami javulás az előző
idényhez képest, de a feljutáshoz ennél szolidabb keret kellene.

Ilyenre pedig a következő bajnoki
idényben sem igen számíthatnak a
szurkolók.

A Marosvásárhelyi Öregfiúk nyerte a VII. Olasz Lajos-emléktornát

Bálint Zsombor

Ötödször nyerte meg a marosvásárhelyi Apollo Old Boys második csapata, a Marosvásárhelyi Öregfiúk együttese az Olasz Lajos-emlékver-
senyt, amelyet hetedízben rendeztek meg Nagyadorjánban, a Dorman sportbázison: 2011, 2013, 2014 és 2015 után ismét a Márton Géza és
Kanyaró György irányította alakulat diadalmaskodott.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, B csoport, 26. forduló: Marosvásárhelyi

Mureşul – CSM Slatina 26-35 (15-14)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok. Vezette: C. Foltic (Nagyvá-

rad), C. Pipa (Nagyvárad).
Mureşul: Grosu – Moloci 8, Serediuc 1, de Oliveira 8, Stângu 4,

Bucin 4, Zsigmond (Rad 1, Bab, Burnete, Manole).
CSM Slatina: Diaconu (Dumitrache, Nagy) – Vescă 6, Constan-

tinescu 1, Ostaşe 4, Popescu 5, Lazăr 11, Andrei 3 (Drăghici 5, Ful-
goi, Cojocaru).

Eredményjelző
Az A osztályos női kézilabda-bajnokság B csoportja 26. forduló-

jának eredményei: Temesvári Universitatea – Nagyváradi CSM 34-
31, Marosvásárhelyi Mureşul – CSM Slatina 26-35. A Dacia
Mioveni – Köröskisjenői Crişul és a Brassói CNE – Resicabányai
CSU tegnap lapzárta után fejeződött be. A Nagybányai Extrem –
Nagybányai Minaur mérkőzést szerdán játsszák. A Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi SIC állt.

Elmaradt mérkőzésen: Temesvári Universitatea – Nagybányai
Minaur 32-33.

Az előző fordulóban, versenybírósági döntés alapján: Resicabá-
nyai CSU – Dacia Mioveni 10-0, a vendégeket két büntetőponttal
sújtották.

Ranglista
1. Slatina 20 19 0 1 673-428 57
2. Minaur 19 17 0 2 690-472 51
3. Resicabánya 19 14 0 5 537-477 42
4. Mureşul 20 13 0 7 582-528 39
5. Nagyvárad 20 11 0 9 617-611 33
6. Extrem 19 10 0 9 622-596 30
7. Brassó 19 8 0 11 551-595 24
8. Temesvár 20 7 0 13 597-639 21
9. Mioveni 19 4 0 15 481-580 10*
10. Sepsisztgy. 20 3 1 16 567-761 10
11. Köröskisjenő 19 0 1 18 511-741 1
* 2 büntetőpont levonva, meg nem jelenés miatt

Olasz Lajosról
Olasz Lajos 53 éves korában hunyt el, egykoron a Sportiskolánál,

a Metalotehnicánál, az Imatexnél, végül Gernyeszegen játszott. Ha-
láláig (2009) tagja volt az Apollo Old Boys öregfiúcsapatának és
Aszalos Jánossal együtt alapító tagja volt Marosvásárhely talán leg-
régebbi kispályás csapatának, a mai napig a víkendtelepi vasárnapi
bajnokságban szereplő Bastiának.

Többször támadta a brit versenyző (j) a németet, mire sikerült maga mögött hagynia

Szünet előtt a hazai támadójáték még eredményesen találta meg a réseket a slatinai védelmen,
és a 30. percben két góllal vezetett a marosvásárhelyi csapat. Fotó: Nagy Tibor



A marosvásárhelyi Cukorbete-
gek Jövője Egyesület vendége volt
dr. Szombat Kinga szakpsziholó-
gus, aki a pánikbetegségről tartott
előadást az egyesület tagjainak. A
pszichológusnő arra hívta fel a fi-
gyelmünket, hogy a jól vagy rosz-
szul megélt élmények és a nem
biztonságos jövő hogyan befolyá-
solhatja az egyén és hozzátartozói
életét. Elmondta, hogy milyen ha-
tással lehet ránk egy kellemetlen
történésként megélt életesemény,
milyen nyomot hagy bennünk, és
újra felszínre kerülve milyen gon-
dolatokat, érzést, viselkedést idéz-
het elő. Mindezeket többféle módon
dolgozzuk fel, de sajnos van, akinek
nem sikerül, szorongani kezd, visel-
kedése megváltozik – pánikbeteg
lesz. Ez egy olyan betegség, amely-
ről lépten-nyomon hallunk, tudunk
róla, de nem elegendőt.

Mi is a pánikbetegség? – kérdez-
tük a szakembert. Egy szorongásos
viselkedészavar – tudtuk meg –, és
aki ebben szenved, minden látható
indok nélkül úgy érzi, súlyos ve-
szély fenyegeti, amelytől nem tud
menekülni. Ez az érzés annyira ha-
talmába keríti a szenvedőt, hogy
eleinte nem is tudja, mi történik
vele. Sokan azt hiszik, valamilyen
súlyos betegség tört ki rajtuk, pl.
szívinfarktust kaptak, vagy isme-
retlen okok miatt eszméletüket
fogják elveszíteni. Panaszukkal or-

voshoz mennek, magyarázatot ke-
resnek a kialakult helyzetre. Hosz-
szas kivizsgálás után következik a
döbbenet: minden rendben, tehát
érthetetlen, mi is történt valójában.
Pedig az igazság az, hogy egy pá-
nikrohamot éltek át. 

Az élet ijesztő helyzeteiben
mindannyian bepánikolunk, de
ettől még nem leszünk pánikbete-
gek. A különbség a valós okban
rejlik: megijedtem, mert volt mitől.
A pánikbeteg viszont előre kivetíti
az elképzelése szerint katasztrófá-
val végződő helyzetet, amely még
be sem következett. Ezek az előre
kivetített negatív gondolatok üze-
nik a szervezetnek, hogy baj van,
és válaszként jön a védekezési el-
járás: gyors szívverés, fulladás, ve-
rejtékezés, légszomj, hidegrázás,
elgyengülés stb. 

Az előadás során arról is szó
esett, hogy honnan erednek ezek a
negatív gondolatok. Több ok is áll-
hat a háttérben, pl. egy korábbi
helyzet, amelyet sikertelenül éltek
meg, és ennek emlékei pici lám-
pásként jelzik a közeledő esetleges
veszélyt. Seneca szerint: „ahova a
félelem befészkelte magát, onnan a
boldogság menekül”. A félelem
nem engedi a reális kép kialakulá-
sát. Sajnos elég sok esetben alakul
ki a veszélyérzet, a helyszín és a
szituáció összekapcsolódása. Ké-
sőbb a szorongásos pánikroham

már csak téves riasztás eredménye.
Pánikbetegnek csak az tekinthető,
akinek erős félelemérzettel járó,
visszatérő pánikrohamai vannak. A
pánikbetegség a szorongással járó
pszichés zavarok közé tartozik,
rokon betegségei a fóbiák, az álta-
lános (generalizált) szorongás, a
kényszerbetegségek és a nagy
megrázkódtatások után fellépő ún.
poszttraumatikus stressz szind-
róma.

A pánikbetegség leküzdése nem
reménytelen – tudtuk meg a szak-
embertől. Tartós tünetmentességet
és végső gyógyulást is eredmé-
nyeznek azok a viselkedésterápiás
gyakorlatok, amelyeket a páciens
pszichoterapeuta közreműködésé-
vel elsajátít. Mindezekhez kitartás
és odaadás szükséges. Sajnos, nem
kizárt a gyógyszeres kezelés sem.
De egy közismert szállóigét hasz-
nálva: az erő bennünk rejlik. Azzal,
hogy felismerjük a problémát,
annak okát, egyre közelebb kerü-
lünk a sikerhez, azaz a tünetmen-
tes, kiegyensúlyozott élethez. De
ehhez néha életmódváltás is szük-
séges – hangzott el az előadáson.

Köszönettel tartozunk dr. Szom-
bat Ildikó Kinga szakpszichológus-
nak a tanulságos előadásért, és
visszavárjuk őt klubtevékenysége-
inkre.

Mohai Endre, a Cukorbete-
gek Jövője Egyesület elnöke

Idén 27. alkalommal tartottuk meg  a Küküllő
menti tanulók szavaló- és népdaléneklő versenyét
(május 6-án a líceumi tanulók számára, 13-án az ál-
talános iskolások részére) a Kis-Küküllő Alapítvány
és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének
helyi szervezete irányításával.

Mindenekelőtt el kell mondanom, hogy a verseny
„aranyat” ért.  Összesen 60 tanuló szavalt, főleg
Arany-verseket, és 25 tanuló énekelt népdalokat.

A versenyt a Kis-Küküllő menti szórványban élő
tanulók számára indítottuk el néhai dr. Kakassy Sán-
dor RMDSZ-elnök javaslatára. Meghívtuk a Nagy-
Küküllő mentéről Segesvár és Medgyes diákjait is,
eljöttek és azóta is együtt ápoljuk anyanyelvünket.
Tömegversenynek szántuk, hisz sok tanuló szereti a
verset és a népdalt, de nem mindenki juthat el a magas
dobogókra. Ide viszont mindenki eljöhet és tapaszta-
latot szerezhet sokféle szempontból.

Az anyanyelv ápolása e vidéken a legfontosabb. De
ugye a technika (az internet és mobiltelefon) ott van
a tanulók zsebében, s szükséges eszközök a tudásszer-
zésben, de beszédkészségüket, sőt egyéniségüket, lel-
kivilágukat is befolyásolja. Így hát nem lehetünk
közömbösek az iránt, hogy milyen egyéniségű gene-
rációkat nevelünk.

És ugye ott lengedez az ifjúság feje fölött a nagy
külföldre menés álma – nem mindegy, hogy életútjuk
során megtalálják-e a megfelelő utat, utakat.

Az adatok tükrében „itt és most” jónak minősíthet-
jük a versenyt. Kilenc helységből (Bonyha, Désfalva,
Dicsőszentmárton, Héderfája, Küküllődombó, Med-
gyes, Segesvár, Szászcsávás, Vámosgálfalva) jöttek
tanulók. 

A továbbiakban közöljük az első díjasok nevét.
Általános iskolások – szavalók: 
V. osztály: Mészáros Erzsébet, Dicsőszentmárton,

Traian Általános Iskola , felkészítő tanár Csiki Erzsé-
bet Gyöngyi.

VI. osztály – két első díjas van: Barabás Norbert,
Küküllődombói Általános Iskola, felkészítő tanár
Fülöp Erika, valamint Hidi Andrea Krisztina, Traian
Általános Iskola, felkészítő tanár Csiki Erzsébet
Gyöngyi.

VII. és VIII. osztály (összevont csoport):  Székely-
Varga Szilárd, Dicsőszentmárton,  Traian Általános
Iskola, felkészítő tanár Csiki Erzsébet Gyöngyi.

Általános iskolások – népdalénekesek:
V. osztály: Florea Antonia, Traian Általános Iskola,

Dicsőszentmárton, felkészítő tanár Ugron Noémi.
VI.–VIII. osztály (összevont csoport): Gólya

Kriszta, Szászcsávás, Belle József Általános Iskola,
felkészítő tanár Molnár Miklós.

A líceumi tanulók első díjasai:
IX. osztály – két első díjas van: Balog Enikő, Di-

csőszentmárton, Andrei Bârseanu Elméleti Líceum,
felkészítő tanár Szilágyi Anna-Rózsika és Hadnagy
Ármin, Dicsőszentmárton, Andrei Bârseanu Elméleti
Líceum, felkészítő tanár Csiki Erzsébet Gyöngyi.

X. osztály: Simon Tímea, Dicsőszentmárton, And-
rei Bârseanu Elméleti Líceum, felkészítő tanár Szilá-
gyi Anna-Rózsika.

XI. osztály: Szász Csongor, Dicsőszentmárton,
Andrei Bârseanu Elméleti Líceum, felkészítő tanár
Szilágyi Anna-Rózsika.

XII. osztály – két első díjas van: Deák Paula
Blanka, Erdőszentgyörgy, Szent György Technológiai
Líceum, felkészítő tanár  Szilágyi Mária-Magdolna és
Szakács Noémi Beatrix, Dicsőszentmárton, Andrei
Bârseanu Elméleti Líceum, felkészítő tanár Szilágyi
Anna-Rózsika.

Végül, de nem utolsósorban megjegyzem, hogy
a versmondás és az éneklés minőségén javítani
kell.

Köszönet a zsűri tagjainak (Miklós Mária, Szlová-
csek Ida, Fodor József, Szabó Gyula) türelmes mun-
kájukért. Köszönet a Kis-Küküllő Alapítvány
tagjainak (Kakassy Irén, Balázs Éva)   és a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetsége helyi elnökének,
Pataki Lászlónak a szervezésben nyújtott segítségért.
Köszönet a könyveket adományozó tanároknak, Már-
kos Mátyás Zitának, Molnár Máriának, Pataki Lász-
lónak.

Végül kívánom, hogy a jó szereplés, a szeretet és a
türelem jegyében találkozzunk a jövőben is.

Szlovácsek Ida

Dr. Szombat Kinga előadása 

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

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. 
A levélírók minden esetben tüntessék fel 

telefonszámukat  és lakcímüket.  
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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Szavaló- és népdaléneklő 
verseny Dicsőszentmártonban

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Vízóra-ellenőrzés 2.
Korábban ismertetett esetem, az

ITON Service és ePlumber kft.-kkel
az általuk a tömbházakban végzett
„vízóra-ellenőrzés” további fejle-
ményeit szeretném megosztani a
hozzám hasonlóan átvert, ugyanak-
kor a dolgok tisztázásában is érde-
kelt olvasókkal.

A metrológiai intézménytől
(BRML) kapott válasz – mely iga-
zolta a „kötelező szolgáltatás”-ként
bejelentett ellenőrzés törvénytelen
voltával szembeni gyanúmat – alap-
ján írásban megkerestem a fogyasz-
tóvédelmi és a közpénzügyi hivatalt.
Részükről a kivizsgálás most rész-
ben véglegesítődött. A fogyasztóvé-
delmi hivatal megalapozottnak ítélte
a bejelenté-semet, értesített, hogy a
céget kihágás miatt megbüntették, és
mehetek oda, hogy visszaadják a 41
lejemet. Két cégről van szó, ennek
ellenére a jogász által aláírt hivatalos
levél nem részletezi, hogy melyik
céget büntették meg és melyikhez
kell forduljak a jogtalanul inkasszált
pénz visszaadása érdekében. Ami
következett, az csak megerősíti,
hogy a sérelmezett korábbi eljárás
csak egy szelete az említett cégek
kliensekkel szembeni viszonyulásá-
nak. Hogy ne járjak hiába, telefonon
érdeklődtem, mikor jöhetek és mit
kell hozzak magammal. A válasz:
elég, ha személyesen megjelenek.
Ott derült ki, hogy a pénz ellenében
visszakérik a kibocsátott dokumen-
tumokat (a vízóra-ellenőrzési igazo-
lást és a két „bon”-t). Nem volt mit
tegyek, vissza kellett forduljak. A fi-
atal hölgy kiállítja a kifizetési utasí-
tást és kéri a dokumentumokat.
Kérdem, előkészítették-e az átadási
jegyzőkönyvet, ugyanis hivatalos
papírokat nem lehet nyom nélkül
mozgatni. Ez kissé kihozta a sodrá-
ból, miféle packázás ez a részemről,
de miután telefonon beszélt a látha-
tatlan főnökkel, ketten nekiálltak
számítógépen megszerkeszteni azt.
Kinyomtatás után látom, nem szere-
pel benne, hogy ki mit ad és kap, va-
gyis a lényeg hiányzott.
Figyelmeztetem, erre kézzel kezdte
megírni az új jegyzőkönyvet, diktál-
tam neki, mit kell oda beírjon, töb-
bek közt a cég hivatalos
képviselőjének az olvasható nevét és
beosztását, amelyre a cég pecsétje
kerül. Közben kiszalad belőle egy
gúnyos megjegyzés: látom, jól is-
meri a dolgokat. A baj az, gondoltam
magamban, hogy nem ismerem
eléggé, mert ha igen, akkor nem len-
nénk most itt. Ez a megjegyzése sok
mindent elárul a cég magatartásáról.
A hölgyet láthatólag nagyon idege-
sítette, hogy valaki rájött a turpis-
ságra és be is panaszolta őket.
Viszont egyáltalán nem zavarta,
meg sem fordult a fejében, hogy a
szemérmetlenül átvert jóhiszemű
emberek ezreitől végső soron ello-
pott pénzből kapja a fizetését. De
nehogy azt higgyük, hogy a látha-
tatlan főnök előbújt az irodájából és
elnézést kért az okozott – finoman
fogalmazva – kellemetlenségekért.

Visszatérve a fogyasztóvédő hi-
vatal levelére, nem derül ki belőle,
hogy melyik cikkely alapján és
mekkora összeggel büntették meg a
céget (levelükből úgy derül ki, hogy

csak egyet, habár ketten közösen
követték el a visszaélést). Átbön-
gészve az idézett rendelkezést, az
általam valószínűsíthető besorolás
szerint (habár megtörténhet, hogy
több is lehetséges) a kihágás 2000-
20000 lej között büntethető. Ugyan-
akkor a hivatal nem válaszolt arra a
kérésemre sem, hogy – mivel töme-
ges visszaélésről van szó – kötelez-
zék a cégeket visszaadni az összes
kárvallottnak a jogtalanul felvasalt
pénzt. Elképzelem, hogyan zajlód-
hatott le a kemény ellenőrzés: nana,
kis hamis, már megint rosszalkod-
tatok, adjátok hamar vissza azt a ko-
szos 41 lejt a panaszosnak, mivel
csak egy panasz érkezett, egyiketek
fizet 2000 lejt, a másikat, mivel
ugyanaz a tulajdonos, megkíméljük,
minek fizessen szegény mindkét
zsebéből, úgyis százezres illetékte-
len haszonnal maradtok, és az üzlet
folyhat zavartalanul tovább, majd
reklamáljon egyenként mindenki.

A közpénzügyi hivataltól két vá-
lasz érkezett. Az elsőben arról érte-
sítenek, hogy bejelentésemet
átadták kivizsgálásra a fogyasztóvé-
delmi hivatalnak és a megyi rendőr-
ség visszaélésekkel foglalkozó 
osztályának. A másodikban konkré-
tan válaszolnak az ePlumber Kft.
által kibocsátott fizetési bonokkal
kapcsolatos kérdésemre. Megtu-
dom, hogy megérzésem helyes volt:
a bonok nem fizetési eszközök, a ki-
fogásolt szerelési tevékenység el-
lenértékének bevételéért nyugtát
kell kiállítania a cégnek. Arra vo-
natkozóan, hogy törvényes körül-
mények között egy cég
kibocsáthat-e fizetési igazolást egy
törvénytelenül elvégzett szolgálta-
tásért, egy cég kibocsáthat-e és in-
kasszálhat-e pénzt egy másik cég
által elvégzett szolgáltatásért, egy
cég bevételezhet-e pénzt egy nem
kért és a felek közötti szerződés nél-
küli szolgáltatásért, valamint hogy
hatáskörükben kötelezzék a két
céget minden egyes becsapott sze-
mélynek visszaadni a jogtalanul el-
vett pénzt, azt a választ kaptam,
hogy megoldásért az intézmény
vizsgálati osztálya foglalkozik
ezzel, és indokolt esetben alkal-
mazni fogják a „megfelelő törvé-
nyes intézkedéseket”. Szó sincs
arról, hogy értesítenének a kivizs-
gálás eredményéről. A rendőrségnél
pedig, úgy tűnik, nincs megoldási
határidő.

Egyelőre tehát úgy néz ki a
dolog, hogy az illetékes hatóságokat
nemigen aggasztja a bepanaszolt és
most már igazoltan szándékos és
nagyméretű tömeges átverés, az za-
vartalanul folyhat tovább, több me-
gyében is. Ha netalán akad
egyvalaki, aki veszi a fáradságot
egy többlépcsős, időt igénylő,
ugyanakkor több tízezer személyt is
érintő panasz bejelentéséhez, a hi-
vatalok a lószemüveges hozzáállás-
sal – és kizárólag csak azzal az
eggyel – foglalkoznak. Nagyon re-
mélem, hogy a közpénzügyi hiva-
tal további vizsgálata és a
rendőrségi kivizsgálás eredménye-
ként hozott intézkedések rácáfol-
nak majd erre.

Kelemen Árpád
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Az Erdélyi Református Egy-
házkerület Diakónia Keresz-
tény Alapítványa szombaton
51. munkapontját nyitotta
meg Mezőpanit községben. A
beteggondozási szolgálat bő-
vítését az ágyhoz és lakáshoz
kötött emberek kiszolgálta-
tott helyzete teszi szüksé-
gessé, hiszen köztudottan
falvainkban egyre több az
idős, beteg ember, akik ápo-
lásra szorulnak. 

Az önkormányzat, a Diakónia
Keresztény Alapítvány és a község
református egyházai közös össze-
fogással indították el a házi beteg-
gondozást, hogy segítő kezet
nyújtsanak a rászoruló emberek-
nek. 

A 16 éve létrejött alapítványnak,
amely 700 kilométeres körzetet fed
le, ez az 51. munkapontja. Ma már
nyolc megyében, 182 településen
114 alkalmazott dolgozik, 150.000
alkalommal látogattak el több mint
15.000 beteghez – mondta az ava-
tóünnepségen részt vevő dr. Hege-
dűs Lajos, az alapítvány országos
ügyvezető igazgatója. Az avatóün-
nepségen igét hirdetett Kovács Ist-
ván, az Erdélyi Református
Egyházkerület diakóniai és misz-
sziói ügyekért felelős tanácsosa, és
jelen volt Jakab István Maros-Me-
zőségi esperes, Ábrám Noémi, a
marosvásárhelyi fiókszervezet
ügyvezető igazgatója, valamint
Bodó Előd Barna, a község polgár-
mestere. 
Kelj fel és járj!

Igei ajándék volt az ünnepi is-
tentiszteleten elhangzott prédiká-
ció, melyben Kovács István
rámutatott, hogy akárcsak az általa
felolvasott igében (Ap. csel. 3:1-
8.), ma is vannak segítségre szo-
ruló emberek, kéregetésre
kényszerülő nyomorékok. Sőt, a
fennmaradás érdekében intézmé-
nyeket is koldulásra ítélnek. A szo-
ciális támogatások megvonása
miatt a református egyház által mű-

ködtetett diakóniai szolgálat is ki
van téve annak, hogy alamizsnáért
könyörögjön, akárcsak az a sánta
és béna ember, akit koldulni visz-
nek a templom elé. A társadalom
akkor sem és most sem olyan, hogy
lehajoljon, hogy mindenkit a gyó-
gyuláshoz, a méltóságteljes mun-
kához segítsen. Nem lehetne
másképp? Mi lehet annak a béna
embernek a lelkében, akinek egyet-
len lehetősége a megélhetéshez a
koldulás?

Csodák ma is történnek, és Jézus
Krisztus nevében mondják: Kelj
fel és járj! 

– Hajoljatok le a betegekhez,
nyújtsatok nekik segítő kezet és
osztogassátok a szeretetet! – biz-
tatta az igehirdető a diakóniai
szolgálat valamennyi alkalmazott-
ját. 
Az összefogás szép példája 

Kovács Tibor, a gyülekezet lel-
késze bevallotta: – A diakóniai
munkapont avatója csodálatos
megélése annak, ahogyan Isten
gondviselő munkájában felhasznál,
hogy részei lehetünk azoknak a
csodáknak, amelyeket szenvedés-
ben és betegségben levő emberek
életében véghezvisz. Ma, amikor
mindenki széthúzásról és önzésről
beszél, mi az összefogás szép pél-
dáját mutatjuk fel. A bergenyei, a
csittszentiváni, a harcói-kövesdi és
paniti református gyülekezetek
Bodó Előd Barna polgármesterrel,
az önkormányzattal és a Diakónia
Alapítvány összehangolt együtt-
működésével teremtettük meg a
házi beteggondozói szolgálat felté-
teleit. Domahidi Béla, Balogh Ká-
roly, Máthé Farkas Zoltán
lelkipásztorokkal együtt nyitottság-
gal és imádságos szívvel követjük
és segítjük a diakóniai munkát –
mondta a lelkész.

Bodó Előd Barna polgármester
kiemelte, egy évvel ezelőtt a lakos-
sági fórumokon derült ki, hogy
egészségügyi és szociális téren az
otthoni beteggondozást tartják a
legfontosabbnak a községben. Bár
ez a szolgálat nem új keletű a köz-

ség falvaiban, hiszen a gyülekeze-
tek eddig is segítettek a betegeken
és időseken. Erre az igényre dön-
töttek úgy, hogy az önkormányzat
a község mind az öt falujában tá-
mogatja az otthoni beteggondozás
intézményes megszervezését, és
erre a célra havonta 7000 lejt külö-
nít el, ami lehetővé teszi két új
szakképzett munkatárs alkalmazá-
sát. A harmadik szakképzett ápoló
bérét a mezőpaniti egyházközség
biztosítja. Lovász Hajnal, Borbély
Tímea és Borbély Gizella lesznek
a paniti munkapont munkatársai. 

A gyülekezetek adakozásából
készült el az irodai bútorzat, az ala-
pítvány biztosítja a szakmai hátte-
ret és a szolgálati autót. Rendkívüli
adományok is érkeztek, sokan két-
kezi munkával segítettek, hogy a
gyülekezeti ház földszintjét rendbe
tegyék, s az itt helyet kapó irodát
berendezhessék. A PC House
három laptoppal és egy multifunk-
cionális nyomtatóval járult hozzá
az iroda felszeltségéhez, Németor-
szágból pedig egy diakóniai szál-
lítmány nagy részét kapták meg. 

– Mezőpanit a hitre építi a jele-
nét és a jövőjét, és ennél nagyobb
gazdagság nincs! Mezőpanit sze-
rencsés, mert olyan vezetői – pol-
gármestere, lelkészei – vannak,
akik hitre építenek, s akik a közös-
ség fejlődését, a közösség kéréseit
és ezek megoldását tartják szem
előtt – hangsúlyozta Ábrám Noémi,
az alapítvány marosvásárhelyi fi-
ókszervezetének ügyvezető igaz-
gatója, aki a szolgálat munkáját
irányítja.

Az ünnepi istentisztelet után
Jakab István esperes megáldotta az
új intézményt, a polgármester
Adorjáni Béla gondnokkal együtt
elvágta a szalagot. A résztvevők
szeretetvendégségen vehettek
részt. 

Az iroda pünkösd után kezdi el
működését, addig a községben
ápolásra szoruló betegek listájának
véglegesítése zajlik. A községben
nyolcvan beteg számíthat otthoni
szakápolásra.

Otthoni beteggondozás Mezőpanit öt falujában 
A szolgálat lényege a szeretet 

Szombaton az önkéntes tűz-
oltók számára a csíkfalvi ala-
kulat ötödik alkalommal
szervezett találkozót, amely-
re Maros és Hargita megyei
társaik mellett az országhatá-
rokon kívülről is érkeztek
vendégek.

A reggeli eső sem riasztotta el a
tűzoltókat, tizennégy csapat gyüle-
kezett Csíkfalva központjában: a
házigazdák mellett Nyárádremete,
Nyárádköszvényes, Szováta, Erdő-
szentgyörgy, Ákosfalva, Jedd, Nyá-
rádszereda, Székelyhodos, Korond,
Ülke, Székelykeresztúr, Csíkva-
csárcsi önkéntesei, de a magyaror-
szági testvértelepülés, Rábakecöl is
19 tagú tűzoltó-küldöttséggel érke-
zett, míg a belga testvértelepülésről,
Holsbeekről négyen. Köszöntőbe-
szédében Balogh István polgármes-
ter kiemelte: mindkét testvérkap-
csolat révén sok segítséget kaptak,
hogy a helyi alakulatot felszerel-
hessék: pénzadományt, eszközöket,
autókat. Az elmúlt öt év bebizonyí-
totta, hogy elengedhetetlenül fontos
az önkéntes tűzoltóság, amely nem-
csak tüzet olt, életeket ment, hanem
a közösség javára is sokszor bevet-
hető. Ugyanakkor az elmúlt évek
alatt ez egy közösségfejlesztési kér-
dés is lett, együtt tudnak az önkor-
mányzattal, lakosokkal tervezni,
dolgozni, építeni, gyarapodni, hasz-
nosat alkotni.

A belga küldöttség részéről
Guido Peers fejezte ki afölötti örö-
mét, hogy mire jutott a huszonöt
éve tartó barátság, majd átadták
annak a két tűzoltóautónak a kul-
csait és dokumentumait, amelyeket
április elején adományoztak Csík-
falvának. Szabó Árpád helyi tűzol-
tóparancsnok is köszönetet mondott
a belgákanak, átnyújtva számukra
egy székely zászlót, amelyet a ven-
dégek otthon ki fognak tűzni az ön-
kormányzat épületére – ha már
Csíkfalván ezt el kellett távolítani.
A nagylelkű támogatást megkö-
szönve a polgármester tiszteletbeli

tűzoltó címet és emléktárgyat nyúj-
tott át a belgáknak.

Ezután a csapatok tűzoltóautókra
szállva a hegyimentősök vezetésé-
vel bejárták a község öt települését,
köszöntötték a szirénahangokra ki-
sereglő lakosságot, majd a csíkfalvi
sportpályán gyülekeztek, ahol a
csoportkép elkészülte után el is
kezdődtek a rendezvények. Első-
ként a csíkfalvi „morzsák” mutattak
be stafétagyakorlatot, a csíkfalvi és
a szovátai-nyárádremetei ifjúsági
csapatok tűzvonal kialakításában
vetélkedtek. A felnőttek számára
idén különleges gyakorlatot szervez-
tek: minden csapatnak áldozatokat
kellett megtalálni és kimenteni egy
sűrű füsttel borított, akadályokkal
teli, robbanásveszélyes épületből,
majd az ülkei, hodosi és nyárádsze-
redai alakulatok tűzoltásban mutatták
meg gyakorlatukat, bár éles beveté-
seken még nem vették részt. A tűzol-
tóknak vetkőzési és öltözési versenyt
is szerveztek, amit egy vacsárcsi férfi
nyert meg, kötélhúzásban pedig a
köszvényesiek bizonyultak a leg-
jobbaknak. Ez idő alatt a gyerekek
szórakoztatására is figyeltek a szer-
vezők, számukra légvárat állítottak
fel, de a gyerekek rajzaiból készült
kiállítást is meg lehetett tekinteni. A
csapatok és kilátogatók számára
gulyás főtt, miccs, flekken, kolbász
sült, sörcsapot nyitottak, a bevételt
pedig idén is a helyi tűzoltók hasz-
nálhatják fel a garázsépület befeje-
zésére és egyéb célokra.

Lapunknak nyilatkozva Szabó
Árpád csíkfalvi parancsnok elége-
dettségének adott hangot, hiszen
egyre magasabbra tehetik a mércét,
messziről is érkeztek csapatok, de
sok fiatal, gyermekes család is kilá-
togat a rendezvényre, ezért remény-
kednek az utánpótlásban is. A
programokban hangsúlyos helyet
kaptak a gyerekek, de a szórakozás
mellett megtartották a szakmai részt
is, a külföldi vendégek is kitűnően
bekapcsolódtak a programokba,
még a nők is, és azt is örömmel
nyugtázta, hogy a megeredő eső el-
lenére is sokan estig maradtak a
helyszínen.

Tűzoltók ünnepeltek 
Csíkfalván

Átadták a nemrég hozott tűzoltóautók kulcsait, iratait

Tizennégy alakulat vonult fel a találkozón     Fotó: Gligor Róbert László

Fotó :  Nagy Tibor

Gligor Róbert László

Mezey Sarolta



ADÁSVÉTEL

ELADÓ ház Koronkán. Tel. 0752-233-
859. (1046)

ELADÓ 3 szobás, kétteraszos, 75
m2-es, földszinti, felújított tömbházla-
kás a Braşovului utcában – 66.000
euró. Tel. 0722-202-371. (948-I)

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

ELADÓ tűzifa. Tel. 0758-548-501.
(907-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0740-919-
662. (978)

ELADÓ tűzifa: gyertyán és cserefa. A
mennyiség garantálva. Tel. 0755-524-
085, 0758-331-518. (1083)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0747-563-
062. (981)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Nagy Zoltán névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (1106)

ELVESZTETTEM Auriane Abecassis
névre szóló egyetemi igazolványom.
Semmisnek nyilvánítom. (1116)

MINDENFÉLE

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

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (717-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést cserép-
ből vagy Lindab-cserépből, készítünk
teraszokat fából és vállalunk bármi-
lyen kis javítást. A nyugdíjasoknak
15% kedvezmény. Tel. 0758-639-
258. (943-I)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán és
eladok hűtőket, fagyasztókat garan-
ciával. Tel. 0722-846-011. (1017)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(635)

TALPMASSZÁZS a kliens otthonában.
Tel. 0753-601-766. (1011)

NEM ÁGYBAN fekvő idős nő mellé 24
órára gondozónőt keresünk ottlakással,
egy nap szabad. Tel. 0365/414-789, 11-
18 óra között. (1023)

INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI

VIZSGÁLAT orvosi javallatra: pajzs-

mirigy-, mellvizsgálat, csontsűrűség-

mérés. Előjegyzés telefonon: 0740-

158-526, 0265/311-771. (1024-I)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát,

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

346. (621)

SZÉKELY KAPU készítését vállalom.

Tel. 0753-407-238. (1025)

KÖNYVELÉST VÁLLALOK. Mérle-

get aláírok. Tel. 0756-760-667.

(18824-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok.

Tel. 0755-825-502. (549-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.

Tel. 0748-020-050. (771)

SÍRKERETEK, kripták készítését

vállaljuk garanciával. Tel. 0753-924-431.

(1103)

KERÍTÉS- és szobafestést vállalok. Tel.

0754-321-542. (1127)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel és örökös fájdalom-

mal emlékezünk május 16-án

drága jó édesapámra és szerető

tatánkra, a volt marosszentgyör-

gyi NAGY VID GÁBOR egykori

férfiszabóra halálának 34. évfor-

dulóján. Szép emlékét, szeretetét

szívünkben hordozzuk egy

életen át. Nyugodjon békében!

Szerető családja. (690)

Soha el nem múló szeretettel és

szívünk örök fájdalmával emléke-

zünk a drága férjre, édesapára,

nagytatára, GORBAI ISTVÁNRA

halálának első évfordulóján.

„Elment tőlünk, mint a lenyugvó

nap, de szívünkben él és örökké

ott marad.”

Emléke legyen áldott és nyu-

galma csendes! Szerettei. (1070)

Földi utad tíz éve lejárt, csillagok
útján utazol tovább. Tudtuk, hogy
beteg vagy, hogy fáj az életed,
láttuk, hogy titkolod, nem mon-
dod  senkinek. Panaszszó nélkül
befelé könnyeztél, búcsúzás nél-
kül csendesen elmentél. Milyen
szomorú nélküled élni, téged
hiába keresni, téged várni, téged
szeretni titkon mindörökké. De
abban reménykedünk, hogy jó
helyre mentél, hisz te a jónál is
jobbat érdemeltél. A jóságodat
két marékkal szórtad, önzetlenül
adtál jónak és rossznak. Mindig
egy célod volt, a családodért
élni, ezt csak a halál tudta szét-
tépni. Olyan üres nélküled az
élet, szeretni fogunk mindörökké
téged.
Fájó szívvel emlékezünk május
16-án a magyarsárosi id. 
SERBÁN JÓZSEFRE halálának
10. évfordulóján. Szép emlékét
szívükben örökké őrzik: fele-
sége, lányai, fia, menye, vejei, hat
unokája, sógornői és sógora.
(1051)

Hogy egy édesanya milyen drága
kincs, azt csak az tudja, akinek
már nincs. Mindent adhat az ég
kétszer, márványt, kincset, palo-
tát, csak egyet nem adhat két-
szer: szerető édesanyát.
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel gondolunk és emléke-
zünk május 16-ára, amikor már
25 éve örökre eltávozott közü-
lünk NAGY EMMA szül. Székely
volt koronkai lakos. Emlékét őrzi
két lánya és azok családja. Em-
léke legyen áldott és nyugalma
csendes! (1112)

Az idő múlhat, szállhatnak az
évek, de a mi szívünkben meg-
marad szerető emléked.
Fájó szívvel  emlékezünk május
16-ára, amikor drága édesanyám,
a nyárádszentbenedeki INCZE
MARGIT született Orbán hirtelen
itt hagyott bennünket. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Fia, Ernő és családja. (1102)

Fájó szívvel emlékezünk a szere-
tett férjre és édesapára, KÁNTOR
GYÖRGYRE, aki már 40 éve
nincs közöttünk. Felesége és
leánya. (1082)

ELHALÁLOZÁS

Megrendült lélekkel és mély fáj-
dalommal tudatjuk, hogy a szere-
tett férj, édesapa, após, nagyapa,
testvér, sógor, rokon, szomszéd
és jó barát, 

ZAJZON MÁRTON, 
az IRA volt dolgozója 

életének 71. évében május 12-én
hirtelen elhunyt. Temetése május
16-án 13 órakor lesz a marosvá-
sárhelyi református temetőben. 

A gyászoló család. (1496-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
kibédi születésű 

ORBÁN DÁVID 
életének 100. évében elhunyt. Te-
metése 2017. május 17-én 14 óra-
kor lesz a kibédi temetőben.
Emlékét őrzi kilenc gyermeke,
unokái, dédunokái és gyászoló
hozzátartozói. (1098-I)

Szomorú szívvel értesítjük a ro-
konokat, barátokat és ismerősö-
ket, hogy

özv. SZABÓ ELLA 
szül. Nemes 

életének 64. évében hirtelen el-
hunyt. Emlékét örökre szívünkbe
zárjuk. Utolsó útjára szerdán,
május 17-én 13 órakor kísérjük a
mezőbándi református temető-
ben. 

A gyászoló család. (1114-I)

Szomorú szívvel, de Isten akara-
tában megnyugodva tudatjuk,
hogy a drága édesapa, nagyapa,
dédnagyapa, rokon, szomszéd
és jó ismerős, 

BIBLIA ALBERT 
az Imatex volt dolgozója 

életének 87. évében hosszas be-
tegség után csendesen megpi-
hent. Temetése 2017. május
17-én 15 órakor lesz a marosvá-
sárhelyi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (1125-I)

Mély fájdalommal a szívünkben
tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagytata, após, a szo-
vátai születésű 

FÜLÖP MÁRTON 
a Maros Rokkantak Szövetkezet

egykori sofőrje 
életének 75. évében rövid szen-
vedés után csendesen megpi-
hent. Drága halottunk temetése
2017. május 17-én 15 órakor lesz
a nagyklinika mögötti marosvá-
sárhelyi temetőben. 
Búcsúzik tőle felesége, két gyer-
meke, veje, menye, apatársa,
anyatársa, unokája. 

A gyászoló család. (1132-I)
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Az Iskola másként program keretében csoportos tevékenységeket
szervezünk a Creactivity Kids Clubban. Tevékenységünk program-
elemei: akadálypálya: csoportosan vagy egyénileg; személyiségfej-
lesztő játékok; társasjátékok; moderntánc-tanítás;
kézművesműhelyek. 
Az interaktív személyiségfejlesztő tevékenység időtartama  2,5-3
óra. Minimális létszám: 10 fő, maximális létszám: 35 gyerek. 
A Creactivity Kids Club csapata szeretettel várja Önöket!
Részletesebb információk a 0749-154-849-es telefonszámon igényel-
hetők.

Interaktív zenés foglalkozás 
a Creactivity Kids Clubban 

Folytatjuk kedden délután is interaktív zenés foglalkozásunkat
3–8 éves gyerekeknek sok játékkal, versikével és mesével. Az oldott
légkörű foglalkozásokon az a cél, hogy a gyerekek is bekapcsolód-
janak az éneklésbe, zenélésbe, ezáltal is fejlődjön zenei hallásuk,
ritmusérzékük. A legfontosabb, hogy a közös éneklés örömet, él-
ményt nyújtson, derítse jó kedvre a gyerekeket. 

Időpont: 17 óra 
Ára 20 lej, ami tartalmaz a gyerek számára egy pohár almalevet

vagy egy szezonális gyümölcsöt!
Az élménydús zenei hallásfejlesztő tevékenység időtartama 50

perc, ami kiegészül 30 perc játszóházas tevékenységgel is. A részt-
vételhez regisztráció szükséges, amit a 0740-647-575-ös telefonszá-
mon tehetnek meg.

Lovász Ágota és a Creactivity csapata élő zenével és minőségi
ütőshangszerekkel várja Önöket és gyerekeiket!



A híres, jövőbe látó KLARA gyógyító és javasasszony
segíteni tud Önnek abban, hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi  a vállalkozást, elűzi a
szerencsétlenséget, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, meddőség, depresszió, egyéb betegség
esetén, sikert hoz a szerelembe. Minden problémáját
megoldja, az eseteket diszkrécióval kezeli.
Köszönetnyilvánítások: a vásárhelyi Marina köszöni
Klarának, hogy férjét kigyógyította az alkoholizmusból;
Corina Bukarestben kétévi különélés után kibékült kedvesével; Németországban
Klaus ismét feleségével él, és sikeres üzletember lett; Ferenc Olaszországban
kigyógyult a depresszióból, 7 év után megnősült; Constantin Kolozsváron újra a
családjával van; Cristian Nagyváradon összeházasodhatott szerelmével; az
amerikai George sikeres vállalkozás tulajdonosa. 
Hívják bizalommal, Klara asszony 100% garanciát vállal munkájáért.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)

IRODAI MUNKATÁRS – Szívesen és jól kommunikálsz magyar és román nyelven? Szeretsz kapcsolatot
teremteni új emberekkel? Akkor ez az állás neked való! Telefonos és online ügyintézésre, valamint általános
irodai adminisztrációra keresünk MUNKATÁRSAT. Jelentkezz önéletrajzoddal: cv@westjobs.eu (sz.)

ALKALMAZOK 20 tonnás kamionra SOFŐRT Románia–Németország útvonalra, oda-vissza. Tel. 0744-
572-796. (1060)

KFT. alkalmaz SZAKEMBERT (BURKOLÓT, KŐMŰVEST, ÁCSOT) kiemelt bérezéssel. Tel. 0742-557-
214. (18882)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz az üzleteibe ELADÓKAT, a pékségbe pedig MUNKÁSOKAT. Az önélet-
rajzokat a Bodoni út 85. szám alatti üzletbe lehet benyújtani. (18872-I)

VARRODA SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (18817-I)

FESTŐ mellé SEGÉDMUNKÁST vagy SZAKEMBERT alkalmazok. Tel. 0755-924-147. (1035-I)

CUKORDÍSZEK gyártására FIATAL LÁNYOKAT alkalmazunk. Tel. 0745-520-408. (1100-I)

ÚT-, JÁRDABURKOLAT ÉPÍTÉSÉBEN MUNKÁT ajánlunk. Tel. 0741-033-164, 0746-490-745. (1101-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)

RÉGI AJTÓK és ABLAKOK MINŐSÉGI HŐ-, POR- ÉS HANGSZIGETELÉSÉT vállaljuk Németor-
szágban kifejlesztett technológiával. Új és egyszerű megoldás, tiszta munka, nagytakarítást nem igényel.
Tel. 0721-255-006. (HN)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT,
BÁROST, MOSOGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  karbantartó SZEMÉLYZETET medencéhez, SZERE-
LŐT, FESTŐT, FŰTŐT, TAKARÍTÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  tapasztalattal rendelkező ANIMÁTORT. Tel. 0722-
268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz RAKTÁROST-ÁRUMOZGATÓT. Tel. 0722-268-866.
(59777)

ALKALMAZUNK szakképzett, illetve szakképzetlen FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ
ÜZEMBE. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0745-113-979. (sz.)

FÉMBILINCS ÖSSZESZERELÉSÉVEL FOGLALKOZÓ MAGÁNCÉG 25-55 év közötti személyeket
alkalmaz 8 órás munkaprogramra a Marosvásárhely, Szabadi út 147. szám alatt levő műhelyébe. Érdeklődni
a 0745-599-501, 0760-257-349-es telefonszámon 8-17 óra között. Az önéletrajzokat az
erivan_ro@hotmail.com e-mail címre küldjék. (18879)

ALKALMAZOK C+E kategóriás hajtásival rendelkező SOFŐRÖKET uniós munkára vonzó fizetéssel.
Érdeklődni a 0748-335-863-as telefonszámon. (1063-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓNŐT és CSOMAGOLÓT alkalmaz. Tel. 0736-391-528. (1109)

Marosvásárhely központjában levő VENDÉGLŐ – INVESTMENT COFFEE GOLD KFT. – alkalmaz
SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, BÁROSOKAT és PINCÉREKET. Tel. 0734-562-848. (-)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat
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A Népújság hirdetési irodájában felveszünk  
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 
és az aradi NYUGATI  JELENBE.
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

Marosszentgyörgyi irodánkba 
alkalmazunk 

MENEDZSERASSZISZTENST
részidős (4 órás) foglalkoztatással. 

Célzott tevékenységi kör: ügyfélszolgálat, kapcsolattartás, számlázás, előkönyvelés,
közbeszerzési, munkaügyi és adminisztrációs teendők.

Alapvető elvárások: középfokú vagy felsőfokú közgazdasági vagy jogi végzettség,  tár-
salgási szintű angolnyelv-tudás, gépkocsivezetői jogosítvány és számítógép-kezelési is-
meretek. 

Önéletrajz küldhető az 
office@katalin-nohse.ro címre. Érdeklődni a 0758-040-034-es telefonszámon.

A Siletina Impex– Helyi 
Közszállítási Vállalat Rt. 

személyzetválogatást szervez autóbuszsofőri
állások betöltésére:

Követelmények: 
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély (attesztát)
– legalább két év tapasztalat személyszállításban
A kérvények önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély, a

végzettséget igazoló iratok másolatával, esetleges ajánlással a cég
Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán nyújthatók
be hétfőtől péntekig 9–15 óra között. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077-es telefonszámon.

A Maros Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara
által szervezett tanfolyamok

Június 6 – 16. között, 16 órától: oktatóképző (40 óra)
Június 12 – július 18. között, 16 órától: polgári védelmi fel-

ügyelő (136 óra)
Szeptember 4 – 15. között, 16 órától: környezetvédelmi felelős

(50 óra)
Szeptember 11 – október 20. között, 16 órától: kereskedelmi

dolgozó (120 óra)
Október 3 – 24. között, 16 órától: humánerőforrás-

felügyelő/referens (40 óra)
November 1 – december 15. között: tűzmegelőzési és oltási fel-

adatokkal megbízott műszaki személyzet (136 óra)
Fontos! A Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara aktív

tagjai mindenik tanfolyam esetében 5–20%-os kedvezményben
részesülnek, a csatlakozás függvényében. 

Bővebb felvilágosítás és feliratkozás hétfőtől péntekig 
8-16 óra között a kereskedelmi kamara székhelyén, Marosvá-
sárhely, Városháza utca 1. szám, vagy a 0265/269-218-as tele-
fonszámon, fax: 0265/269-219, e-mail: cursuri@cciams.ro,
ancagiurgiu@cciams.ro 

Kapcsolattartó: Anca Giurgiu. 

Várjuk önöket!

Közlemény
A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy május

16-18. között Marosvásárhelyen rovarirtásra kerül sor Marosvá-
sárhelyen, közterületen és magánterületen egyaránt,  a Marosvá-
sárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i
313-as koncessziós szerződés alapján. A munkálat május 9–11-re
volt beütemezve, de a rossz idő miatt nem lehetett elvégezni.

A felhasználandó szer hatóanyaga a Deltametrin és a Bacillus
Thuringiensis, az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezett,
mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) mi-
nősül. 

A Coral Impex Kft. az egyetlen engedélyezett társaság, amely
rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen
közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági egy-
ségeknél egyaránt.


