
Segítség 
a Felvidékről is
Múlt csütörtök délután felvidéki kül-
döttség érkezett Jobbágyfalvára a
márciusban leégett Tündér Ilona ven-
dégházhoz, segítséget hozva a tűzká-
rosult családnak hálából mindazért,
amit itt kaptak az elmúlt években.

____________2.
Kreatív város-
építészet a klíma-
változás jegyében 
A Bolyai-alkotótábor szervezői mindig
arra törekedtek, hogy a két matemati-
kus szellemiségének megfelelően az
egzakt tudományt összekössék a mű-
vészetekkel, az alkotással. 

____________4.
Értékteremtők 
gálája 
A 2017-es városnapok alkalmával
évről évre megtartott rendezvény az
idén is élményt jelentő, tartásos, ada-
tokban, ismeretekben, kedves és hu-
moros pillanatokban gazdag, megható
ünnepség volt. 

____________5.
Sportoló 
aprónép
Önfeledt gyermekkacaj és az aprósá-
goknak szurkoló óvónők, szülők biz-
tató szavai – jó hangulatú
eseménynek lehettünk tanúi szombat
délelőtt a marosvásárhelyi Víkendtele-
pen, ahol közel kétszáz apróság vette
birtokba a sportpályákat. Immár tizedik
alkalommal szervezték meg az óvodá-
sok sportolimpiáját.

____________9.

Jó hír, hogy tegnap a marosvásárhelyi
Természetrajzi Múzeum előcsarnokában
Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács el-
nöke és Simion Creţu, a központi fejlesz-
tési régió igazgatója aláírta az épület
felújítására vonatkozó európai uniós tá-
mogatási szerződést. A projekt értéke
11,2 millió lej, a költségek 98 százaléka
vissza nem térítendő támogatás. 

11,2 millió lejes projekt
Az egykori Székelyföldi Iparmúzeum épüle-

tét, amely 1893-ban épült, a 2014–2020 között
megvalósuló regionális operatív program kultu-
rális örökségvédelemre vonatkozó 5. tengelyé-
nek 5.1 kiírása révén valósítják meg.

– Több mint 11 millió lejes költségvetésű pro-
jektről beszélünk, ebből 9,2 millió lej uniós tá-
mogatás és 2 millió lej a Maros Megyei Tanács
hozzájárulása. Nemcsak a Maros megyeiek szá-
mára, hanem országos viszonylatban is nagyon

fontos megőrizni az épített és kulturális öröksé-
get. A pályázati kiírás éppen a kulturális örökség
állagmegőrzését és felújítását célozta meg. Van
még egy benyújtott projektünk, ami a Kultúrpa-
lota felújításra vonatkozik, s amelyet most ele-
meznek. Reméljük, hogy ez a pályázat is
megfelelő pontszámot kap ahhoz, hogy rövide-
sen aláírhassuk a finanszírozási szerződést. A
Természetrajzi Múzeum felújítása esetében el-
kezdődik a visszaszámlálás a munkálatok 

„Egy majdnem teljes kép”
Nem kavarta fel különösen a kedélyeket, a román sajtó

sem tulajdonított jelentőséget a hírnek, hogy a képviselőház
emberi jogi bizottságának magyarokkal foglalkozó albizott-
sága a múlt héten Székelyföldre látogatott. 

Ezt egyébként az albizottság kezdeményezője, Kulcsár-
Terza József képviselő is nehezményezte. Kijelentette: „bez-
zeg, amikor a »székely terroristákról« kellett írni, akkor itt
voltak, amikor azonban a jogainkról, sérelmeinkről van szó,
mélyen hallgatnak”. A képviselő szerint az országot a mai
napig a titkosszolgálatok irányítják, ők diktálják, hogy
mikor mi történjen, ami rendkívül megnehezíti a bizottság
munkáját. Az albizottság háromszéki látogatását azonban
pozitívan értékelte, mert „majdnem teljes képet” kaphattak
a helyi problémákról.

A „majdnem teljes képhez” az is hozzátartozik, hogy az
albizottság román ajkú tagjai egymásnak ellentmondó kö-
vetkeztetésekre jutottak: a szociáldemokrata képviselő túl-
zónak nevezte a magyarok által felvetett problémák egy
részét, nem hiszi, hogy a prefektus visszaélne a hatalmával,
és gyerekes frusztrációnak tartja, hogy zavarja a magyaro-
kat, hogy a magyar felirat a román alá kell kerüljön. Ezzel
szemben a roma párti képviselő éppen a prefektus támadá-
sait tartotta túlzottnak, amelyekkel „fölöslegesen konfliktu-
sokat gerjeszt”.

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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Múlt csütörtök délután felvidéki
küldöttség érkezett Jobbágyfal-
vára a márciusban leégett Tündér
Ilona vendégházhoz, segítséget
hozva a tűzkárosult családnak
hálából mindazért, amit itt kap-
tak az elmúlt években.

A felvidéki Berzéte különböző kul-
turális csoportjai többször is megfor-
dultak, megszálltak a Tündér Ilona
vendégháznál az elmúlt hat év során,
és szeretetet tapasztaltak a házigazdák
részéről, amit szívükbe zártak. Meg-
döbbenéssel vették tudomásul a csalá-
dot ért csapást, és úgy gondolták, hogy
egy csekély segítséget ők is nyújtanak
pénzben, és jelenlétükkel lelkiekben is,
„ha ez segít az újjáépítésben” –
mondta el könnyeivel küszködve
Gáspár Pál polgármester, átnyújtva

44 személy, valamint a helyi Csema-

dok szervezet, az önkormányzat és a
Búzavirág adományát, a jelenlevők és
azok nevében, akik már jártak a Nyá-
rádmentén, de most nem jöhettek el.
Nem könnyű az, ha az ember húszévi
munkája két óra alatt eltűnik, ezt az
emberek egy része el sem tudja kép-
zelni. De „szép neve van a völgynek,
jó emberek jöttek ide ki valamit terem-
teni mások kiszolgálására”, ezért hiszi,
hogy sikerül az újjáépítés, és a létesít-
mény az eddigieknél is sikeresebb lesz
– fejezte ki derűlátását a többször visz-
szatérő Gáspár Pál.

Dókus Valéria minden alkalommal
járt itt a különböző kulturális csopor-
tokkal, küldöttségekkel. „Az első talál-
kozás élménye marad meg az
emberben” – mondta el meghatódva.
Náluk is vannak jó emberek, de ami-
kor először ideérkeztek, nem számítot-
tak ilyen vendégfogadásra, és sosem
feledték el azt sem, hogy a házigazda
a saját hűtőszekrényét is felajánlotta,

és az először látott idegen vendégek-
ben megbízott. 

A küldöttség tagjai meglátogatták az
újjáépítés alatt álló létesítményt, fel-
idézték az egykori helyet, bevallva:
legtöbbjüknek a kinti tusoló használata
is elnyerte a tetszését. Nem a kényel-
met keresték itt, szépség, nyugalom,
kedvesség fogadta őket mindig, amiért
nagyon hálásak. Csekély adományukat
bankszámlán is elküldhették volna, de
vállalták az áldozatot és a tizenkét órás
utat, hogy személyesen találkozhassa-
nak a barátokkal. 

Szász Csaba Levente tulajdonos csa-
ládja őszinte köszönetét fejezte ki a
felvidéki barátoknak e gesztusért, is-
mételten bebizonyosodott, hogy a baj-
ban összefog a magyar, és egymásnak
nem irigyei, hanem segítői is tudnak
lenni. Berzéte a közeli Makfalva test-
vértelepülése, ezért a küldöttség a nyá-
rádmenti látogatások mellett oda is
átruccant, majd szombaton indult haza.

Ma JANKA és ZSANETT,
holnap ANGÉLA
és PETRONELLA napja. 
ANGÉLA: a latin Angelus női
párja, jelentése: angyal, követ,
hírnök. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. május 29.

1 EUR 4,5637
1 USD 4,0822

100 HUF 1,4821
1 g ARANY 166,3634

Kedden lesz 
az Alma együttes koncertje!

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által a gyermek-
nap alkalmából szervezett Alma együttes koncertje ma,
azaz május 30-án, kedden du. 6 órától lesz a kövesdombi
Maros Művészegyüttes előtti téren. A városbeli plakátokon
szereplő szerdai időpont téves. 

A szabadnapokon zárva lesz 
az uszoda 

A Mircea Birău uszoda vezetősége közli, hogy a létesít-
mény nyitvatartása június 1. és június 5. között a követke-
zőképpen változik: csütörtökön: június 1-jén zárva,
szombaton 12 órától zárva, vasárnap, június 4-én és hét-
főn, június 5-én zárva.

Csodálatos tanúságtétel…
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület és az Erdélyi
Múzeum-Egyesület közös szervezésében május 31-én,
szerdán 18 órai kezdettel a marosvásárhelyi Bolyai téri uni-
tárius egyházközség Dersi János-termében sor kerül
Ábrám Zoltán Csodálatos tanúságtétel. Vizi E. Szilveszter-
nek sok szeretettel Erdélyből című könyvének a bemuta-
tójára. 

Áloméj az állatkertben
Áloméj az állatkertben címmel fogyatékkal élő gyermekek
és családjuk 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.

Kirándulás Gyergyóba
Az Erdélyi Magyar Baloldal kirándulást szervez június 3-
án Gyergyószentmiklósra, Szárhegyre, Gyergyóalfaluba és
Borzontra. Déli 12 órakor ebéd a Basa vendéglőben. Ér-
deklődni naponta 9-11 óra között: Dózsa Gy. utca 9. szám,
I. emelet vagy a 0744-928-299 telefonszámon.

Kikerics-évzáró
A segesvári Kikerics néptáncegyüttes évzáró előadását
május 31-én, szerdán 18 órakor a segesvári Mihai Emi-
nescu Művelődési Házban tartja. A belépés díjtalan, ado-
mányokat elfogadnak. 

A nemzeti összetartozás napja 
Marosvásárhelyen

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szerve-
zete június 4-én 16 órától a nemzeti összetartozás napja
alkalmából megemlékezést szervez. Az esemény hely-
színe a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség
templomkertje. Kedvezőtlen időjárás esetén a templomban
tartják a rendezvényt, amelyet Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusának a képviselete is megtisztel a jelenlété-
vel.

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

30., kedd
A Nap kel 

5 óra 34 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 5 perckor. 
Az év 150. napja, 

hátravan 215 nap.
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IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulások

Hőmérséklet:
max. 260C
min. 130C

Gligor Róbert László

Megyei hírek

A gyermeknap alkalmával a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház
idén is színes kínálattal várja
közönsége legfiatalabb tagjait.

Május 31-én, szerdán 10 és 12 órá-
tól a Nagyteremben kerül sor a buda-
pesti Veronaki zenekar két családi
koncertjére Libabál címmel.

A Gőgös Gúnár Gedeon című köny-
vet 1962-ben adta ki először a Móra
Kiadó. Az első megjelenéstől a mai
napig szülők, kisgyermekek és kisis-
kolások nemzedékei olvassák a bravú-
ros írói teljesítménnyel létrehozott
kötetet. Túlzás nélkül kijelenthetjük,
hogy a könyv majdnem minden ma-
gyar család könyvespolcán fellelhető.
A Gőgös Gúnár Gedeon írónője Varga
Katalin, Tarján Veronika nagymamája.
Veronika már régóta tervezte a mű fel-
dolgozását. Idén érkezett el az ideje
annak, hogy a Veronaki zenekarral a
könyvben szereplő nagyszerű írásokat
dalokká varázsolják. A zenét Mogyoró
Kornél és Fejér Simon Pál szerezte. A

világzenei hangzásban a magyar és er-
délyi népzenei elemek mellett fellel-
hető a balkáni, a blues, valamint a
popzene hangzásvilága. A Libabál
koncert meghívott vendége Szokolay
Dongó Balázs, aki egyedi játékával
teszi felejthetetlenné a muzsikát. Ezzel
az igazán különleges műsorral tiszte-
leg a zenekar az írónő élete és munkás-
sága előtt.

Jegyek a Kultúrpalotában működő
jegyirodában (telefon: 0372-758-230),
a színházi jegypénztárban (telefon:
0365/806-865) és a
www.biletmaster.ro honlapon váltha-
tók.

Június 1-jén, csütörtökön 10-18 óra
között a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház, a Marosvásárhelyi Női Aka-
démia, a Divers Egyesület, az IBM és
a Marosvásárhelyi Rádió együttműkö-
désében gyermeknapi játszóházat szer-
veznek a színház előcsarnokában.

Ennek keretében a gyermekeket és
szüleiket kézműves-foglalkozások –

tűnemezelés, fafaragás, mézeskalács-,
valamint pompomfigurák készítése,
papírfonás és rajzolás – társasjátékok
és logikai fejlesztő játékok, mesesarok
és bábszínház várja.

A különböző természettudományos
jelenségek szemléltetésére az IBM cég
7-12 éves gyerekeknek érdekes 
matek-, fizika-, kémiakísérleteket
szervez, melyeket a gyerekek maguk
végezhetnek el. A 12-14 éveseknek
Robotics-bemutatót ajánlanak.

A szervezők adományként szívesen
fogadnak kisebb (1-5 lej) és nagyobb
(>5lej) pénzösszegeket, ebből a játék-
tár állományát gazdagítanák, ahonnan
játékokat lehet kölcsönözni. Továbbá
szívesen fogadnak logikai játékokat,
de megunt puzzle-t, vagy bármilyen
más társasjátékot is.

A gyerekcsoportok látogatását kérik
előre jelezni, hogy mindenkinek jusson
hely a kézműves-foglalkozásokon. Je-
lentkezés és további információk a
0740-598-563-as telefonszámon.

Gyermeknapi programok 
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban

Összefog a bajban a magyar
Segítség a Felvidékről is

Maroknyi küldöttség utazott több száz kilométert, hogy személyesen nyújtson segítő kezet                                                            Fotó: Gligor Róbert László 



Házkutatások Kisiklandon
Kisikland polgármesterének, Ionuţ Ciprian Sandnak a
házában, illetve a polgármesteri hivatal könyvelőjének
lakásán tartott házkutatást hétfőn a Korrupcióellenes
Igazgatóság (DGA). Az elöljáró az Agerpres hír-
ügynökségnek elmondta, azt kérdezték tőle a DGA-
tisztek, őriz-e otthon közbeszerzésekkel kapcsolatos
dokumentumokat, azonban nem árulták el, hogy mi-
lyen ügyben vizsgálódnak. Az önkormányzattól is 
kikértek több, folyamatban levő munkálattal kapcsola-
tos iratot – tette hozzá. A DGA hétfőn közölte, a Maros
megyei törvényszéki ügyészség munkatársaival közö-
sen kilenc házkutatást tartanak Maros és Olt megyé-
ben egy korrupciós ügyben, bizonyítékokat keresnek
a kisiklandi önkormányzat alkalmazottai által elkövetett
korrupciós tettekkel kapcsolatban. (Agerpres)

Sztrájkba lépnek 
a légiforgalom-irányítók 

Nem mond le a sztrájkról a Légiforgalom-irányító
Szolgálatok Szakszervezete (ATSR): ma reggel 9
órától meghatározatlan időre felfüggesztik a munkát,
így a repülőgépek nem fognak közlekedni. A szak-
szervezet hétfőn egyeztetett a minisztériummal, ám,
mint mondják, eredménytelenül. Az ATSR vezetői kö-
zölték: a sztrájk akár korlátlan ideig is elhúzódhat, ha
kedden sem jutnak egyezségre. A légiforgalom-irá-
nyítók sztrájkja kihat azokra, akik a pünkösdi hosszú
hétvégére utazást terveztek, mint ahogy az utazási
irodák tevékenységére is – nyilatkozta hétfőn a Me-
diafaxnak Alin Burcea, az Utazási Irodák Országos
Egyesületének elnöke, aki szerint ma egyetlen char-
terjárat sem indul el.

Figyelmeztetés 
a csíksomlyói zarándokoknak

A Hargita megyei közegészségügyi hatóság (DSP)
vezetője, dr. Tar Gyöngyi azt javasolja, hogy azok a
személyek, akik nincsenek beoltva kanyaró ellen, ne
vegyenek részt a pünkösdi csíksomlyói búcsún,
ugyanis a térségben fertőzési gócpont van. A szak-
ember szerint a csíksomlyói negyedben a roma kö-
zösségben jelenleg több mint 20 megbetegedésről
tudnak. Hozzátette: a Magyarországról érkező felnőt-
tek is veszélyben lehetnek, ott ugyanis csak 1978 óta
használják a kettős oltást, azelőtt csak egyszer oltot-
ták be a gyerekeket kanyaró ellen. Az igazgatóság
vezetője a Hargita megyei szülőknek is azt taná-
csolja, hogy a búcsú előtt oltassák be gyerekeiket az
első vagy második dózissal, ugyanis a megye 2.000
adag kanyaró elleni oltást kapott, amely június végéig
elegendő kellene hogy legyen. Dr. Tar Gyöngyi sze-
rint a csíksomlyói gócpontot elszigetelték. Olyan gye-
rekek betegedtek meg ott, akik nem voltak beoltva,
és Csíkmindszentről vitték át a betegséget – tette
hozzá. (Agerpres) 
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Az albizottság tagjai a három székely megye vezető-
ivel, civil szervezetek és egyházak képviselőivel, polgár-
mesterekkel is találkoztak. Kulcsár-Terza szerint fontos
lenne a magyar–román párbeszéd, mert a magyar ké-
rések mindeddig „süket fülekre” találtak Bukarestben.
Legégetőbb problémának a marosvásárhelyi katolikus
iskola ügyét nevezte, és kijelentette, kezdeményezni
fogja, hogy az emberjogi és az oktatási bizottságok
együttes ülésen keressenek megoldást. 

A megbeszélésen elhangzott, hogy kisebbségi ügyek-
ben kialakult egy párhuzamos törvénykezés, a bírósági
ítéletek gyakran felülírják a hatályos jogszabályokat. A
Hargita Megyei Tanács elnöke kérte az albizottságot,
véleményezze a hargitai önkormányzat által elfogadott,
ám a prefektus által megtámadott román–magyar
együttélési kódex törvényességét. Olyan vélemény is el-
hangzott, hogy ha a különböző intézmények közötti
meddő vitákat lezárnák, több energia jutna például a
befektetőbarát környezet kialakítására. Illetve az is,
hogy a magyar nyelvet is hivatalos nyelvvé kellene nyil-
vánítani Székelyföldön. 

Kíváncsian várjuk a kétnapos munkaülés konklúziói-
ról szóló jelentést. 

Tény, hogy a romániai magyar kisebbségnek több
rendezetlen, megoldásra váró problémája van. Előrelé-
pés már az albizottság létrehozása is, amely szerepet
vállalhat akár a szimbólum- és nyelvhasználat kérdése-
inek rendezésében, a román–magyar viszony javításá-
ban is.

Várjuk a további fejleményeket és azt, hogy valami-
féle előrelépést tapasztaljunk a jogsértések orvoslásá-
ban.

„Egy majdnem teljes kép”
(Folytatás az 1. oldalról)

Jean-Claude Junckernek, az Euró-
pai Bizottság elnökének szándéka
továbbra is az eltérő véleményt
képviselők közötti hídépítés és a
28 európai uniós tagállam közötti
egység megőrzése – jelentette ki
Margarítisz Szkínász, az Európai
Bizottság (EB) vezető szóvivője
sajtótájékoztató keretében hét-
főn Brüsszelben.

A szóvivő Angela Merkel német kan-
cellár vasárnapi kijelentésére reagálva
aláhúzta: az Európai Bizottság azon dol-
gozik, hogy egységet teremtsen Európá-
ban olyan kritikus témakörökben, mint
a nemzetközi szerződések, a védelem
vagy a biztonság.

Az EU számára alapvető fontosságú
marad a jó kapcsolat fenntartása az
Egyesült Államokkal a globális bizton-

ság és fejlődés érdekében. Az uniós bi-
zottság továbbra is az előremutató 
transzatlanti kapcsolatok megőrzésén fá-
radozik – tette hozzá.

Elmondta azt is, hogy az Európai
Unió számára elsőbbséget élvez a véde-
lem kérdése, ezért a bizottság az együtt-
működés további részleteinek
kidolgozásán fáradozik. Hozzátette,
hogy a tagállamok védelmi ráfordítás
melletti elkötelezettségén túl az unió je-
lentősen hozzájárul a nemzetközi béke
megteremtéséhez a humanitárius segé-
lyekkel és a gazdasági stabilizációt célzó
támogatásaival is.

Európa mindig nyitott marad, és kész
arra, hogy részt vegyen újabb együttmű-
ködésben – tette hozzá.

Angela Merkel német kancellár a

München melletti Truderingben pártja, a
jobbközép CDU és a testvérpárt bajor
CSU közös vasárnapi rendezvényén a
világ legfejlettebb ipari államait össze-
fogó G7 csoport előző nap véget ért
csúcstalálkozójára utalva hangsúlyozta:
az utóbbi napokban megtapasztalta,
hogy egyre inkább véget ér az a korszak,
amelyben Németország és az Európai
Unió teljes mértékben támaszkodhatott
partnereire.

„Nekünk, európaiaknak tényleg saját
kezünkbe kell vennünk a sorsunkat”, és
ugyan meg kell őrizni a barátságot az
Egyesült Államokkal és az EU-ból tá-
vozni készülő Nagy-Britanniával, és jó
szomszédságra kell törekedni Oroszor-
szággal és más államokkal, „de tudnunk
kell, hogy nekünk kell megharcolnunk a
saját jövőnkért” – mondta Merkel. (MTI)

Jean-Claude Juncker szándéka 
továbbra is az unió egységének megőrzése

Ország – világ

A függetlenség régi álmát igyek-
szik megvalósítani az észak-
olaszországi Lombardia és Veneto
tartomány a helyi autonómiáról
rendezett népszavazással, amely-
nek dátumát október 22-re tűzték
ki hétfőn.

A dátumot Roberto Maroni, Lombar-
dia tartományi elnöke, az Északi Liga
politikusa jelentette be. A referendumról
szóló határozatot a legnanói csata évfor-
dulóján írták alá, amelyben 1176-ban a
Lombard Liga megvédte függetlenségét
I. Barbarossa Frigyessel szemben.

Október 22-én az északkelet-olaszor-
szági Veneto szintén népszavazást tart a
helyi autonómiáról. Ezt a tartományt is
az Északi Liga politikusa, Luca Zaia ve-
zeti. Ha Olaszországban októberben
esetleg előrehozott parlamenti választá-
sokat tartanak, módosítják a dátumot, és
a népszavazást ezzel egy időben rende-

zik meg. A referendum nem az Olaszor-
szágtól való elszakadást szorgalmazza,
hanem a tízmillió lakosú Lombardia és
a majdnem ötmilliós Veneto politikai és
közigazgatási autonómiájának bővítését,
hasonlóan a rendkívüli státusú többi
olasz tartományhoz (Szardínia, Szicília,
Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia,
Trentino-Alto Adige).

Az Olaszország két leggazdagabb és
iparilag legfejlettebb tartományaként is-
mert Lombardia és Veneto mindenek-
előtt önálló adópolitikát szeretne. Az
Északi Liga hangsúlyozta, hogy egyedül
Lombardia évente 54 milliárd eurót fizet
be a római államkasszába, amelyből
„morzsákat” kap vissza.

A konzultációs népszavazás érvényes-
sége nem függ a részvételtől. Ha jelentős
lesz az autonómia támogatása, a tarto-
mányok az alkotmány értelmében az
olasz kormánytól szélesebb jogokat kér-

hetnek, amelyet törvénnyel szabályoz-
nak.

Az észak-olaszországi Pó-alföldi tér-
ség önállóságát hirdetve született meg a
nyolcvanas években az Északi Liga
pártja, amely azóta is az „adófaló” Ró-
mától való elszakadást hirdeti a függet-
len Padánia köztársaságban.

A referendum – függetlenül ennek
eredményétől – tovább növelheti az
Északi Liga támogatottságát az olaszor-
szági parlamenti választások előtti idő-
szakban. Jelentős politikai üzenete van a
migráció kérdése miatt is, mivel Lom-
bardia fogadta be eddig a legtöbbet a
dél-olaszországi partokra érkező mig-
ránsok közül. A népszavazás kampányá-
ban az Északi Liga önálló tartományi
migrációs politikát készül hirdetni a
római kormány jelenlegi befogadási
rendszerével szemben. (MTI)

Lombardia és Veneto népszavazást tart a tartományi
autonómiáról

megkezdéséig. Elkezdjük a pályázat ki-
írását, a feladatfüzet elkészítését, s ha
meglesznek a kivitelezési szerződések,
megkezdődhetnek a munkálatok is. Na-
gyon oda kell figyelni, hogy a kiválasz-
tott cégek határidőre jó minőségű
munkát végezzenek. Ez a műemlék épü-
let megérdemli, hogy új arculatot nyer-
jen, hogy az elkövetkezőkben minél több
látogatót vonzzon – fogalmazott Péter
Ferenc tanácselnök, aki abban remény-
kedik, hogy még ebben az évben aláírják
a kivitelezési szerződést. 
2018-ben elkezdődhetnek a munkálatok

Soós Zoltán, a Maros Megyei Mú-
zeum igazgatója elmondta, hogy a Ter-
mészetrajzi Múzeum felújítási
projektjének tervezése 2010-ben kezdő-
dött el, de az első szakaszban a projekt
várólistára került. Átdolgozása után si-
került megszerezni a szükséges pontszá-
mot, ami a finanszírozást szavatolja. Ez
idő alatt megépült egy új raktár- és iro-
daépület, ami a múzeumi tárgyak táro-
lása szempontjából is nagyon fontos. A
felújítás alatt is ide helyezik át a mú-
zeum anyagát.

– Remélhetőleg 2018 második felében
elkezdődnek a felújítások, addig megtör-
ténik a műszaki tervezés. A felújítás ma-
gába foglalja az épület szerkezeti
javítását, a külső és belső felújítást, a fű-
tési rendszer, a villanyhálózat cseréjét, a
műemléki felújítást. Elsősorban a hom-
lokzat a fontos, hiszen számos olyan dí-
szítőelemet tartalmaz, amelyek az
egykori Székely Iparmúzeum díszítéséül
szolgáltak. Elsősorban a bejárat fölött
jobb- és baloldalt a két allegorikus figu-
rára, a szövés és a fonás allegóriájára
gondolok, illetve a főhomlokzat dom-
borművére, ami Attila királyt ábrázolja,
jobb- és baloldalt Magyarország és Er-
dély allegorikus szobrával. Fontos meg-

említeni, hogy ez az épület akkor is a re-
gionális fejlődést, Székelyföld fejlődését
erősítette, most is a turisztikai fejlesz-
tésre esik a hangsúly, hiszen a digitális
technológia bevezetésével számos új,
látványos elemmel bővülnek a kiállítá-
sok több mint 200 négyzetméteren, ami
növelni fogja a látogatók számát. A mú-
zeum udvarán egy 60 négyzetméteres
melegház fog épülni, egzotikus növé-
nyek bemutatására; eddig erre nem volt
lehetőség. Megújulnak a diorámák, lesz
egy óceáni állatvilágot, valamint a
Maros folyó élővilágát bemutató tárló.
Olyan intézményt próbálunk létrehozni,
ami Maros megye növény- és állatvilága
mellett egzotikus tájakra is elkalauzolja
az ide látogatókat – fogalmazott az igaz-
gató.
Következik a Kultúrpalota

Simion Creţu, a központi fejlesztési
régió igazgatója elmondta, Maros, Har-

gita, Kovászna, Brassó és Szeben me-
gyében nagyon sok a felújításra váró épí-
tett örökség, ezek sürgős beavatkozást
igényelnek. 

– Örülök, hogy beindult egy folyamat,
mert ha húsz évet várunk még, késő lesz,
az épületek állaga annyira megromlik,
hogy menthetetlenek lesznek, illetve ja-
vításuk sokkal többe kerül. A marosvá-
sárhelyi Kultúrpalota felújítására
vonatkozó projektet legtöbb tizenöt
napon belül írjuk alá – fogalmazott Creţu
Simion.

Maros megyében további két pro-
jektre kötötték meg a finanszírozási szer-
ződést, egyiket a szászkézdi evangélikus
egyházzal, a másikat a szászkézdi pol-
gármesteri hivatallal, ezek révén a mű-
emlék templom tornya és a szászkézdi
vár is megújul. Mindkét objektum a vi-
lágörökség részét képezi. 

Aláírták a támogatási szerződést
(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor



Marosvásárhelyi 
mesevásár

Mesekönyvvásárra kerül sor június elseje
és harmadika között a marosvásárhelyi
Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban. A
Nyomda utca 4. szám alatti intézmény és
partnerei által szervezett eseménysoro-
zaton több előadás, ezernyi könyv és szá-
mos meglepetés várja majd az érkező
gyerekeket és szüleiket: lesz többek kö-
zött térkőrajzolás, arcfestés, gyermek- és
családi jóga és más, gyerekeknek szóló
programpont is. 

Amint azt az Ariel Színház a sajtóval hétfőn
délelőtt tudatta, június elsején, csütörtökön dél-
előtt 11 órakor kezdődik a rendezvénysorozat az
Ariel Színház A kis hableány című előadásával a
nagyteremben. Déli 12 órakor Helen Doron
(Early English) címmel demolecke és ismerkedés
következik az angol nyelvvel az Ariel-stúdióban,
míg ugyancsak 12 órakor kézműves-foglalkozást
szerveznek 3 és 10 év közötti gyerekeknek az
Ariel Színház udvarán.

Június másodikán, pénteken délelőtt 11 órakor
az Elefănţelul curios (az Ariel Ifjúsági és Gyer-
mekszínház előadása) van műsoron a színház
nagytermében, míg 12 órától ismét kézműves-
foglalkozásra kerül sor az Ariel Színház udvarán.

Június harmadikán, szombaton koncerttel indul
a nap. Délelőtt 11 órakor a Stone Hill együttes
tart gyerekkoncertet az Ariel nagytermében, déli
12 órakor pedig a Creactivity Kids Club közre-
működésével kreatív kavalkád veszi kezdetét a
konferenciateremben.

A marosvásárhelyi mesevásárt szombat dél-
után 5 órakor a Csipkerózsika című produkció,
Bonczidai Dezső és Halmágyi Éva zöldségbáb-
előadása zárja az Ariel Színház stúdiótermében.
Az eseménysorozatot Maros Megye Tanácsa, a
Communitas Alapítvány, a Helen Doron English
nyelviskola és a Creactivity Kids Club támogatja,
a szervezők mindenkit szeretettel várnak a külön-
böző rendezvényekre. A mesekönyvvásár a ren-
dezvénysorozat alatt mindennap délelőtt 10 és
este 7 óra között nyitva tart.

Amint korábban beharangoztuk,
az idei Bolyai-alkotótábor kereté-
ben kétnapos városépítészeti ta-
nácskozást szervezett az Erdélyi
Magyar Tudományos Társaság ma-
rosvásárhelyi fiókja a polgármesteri
hivatal támogatásával. Érdekes tár-
sítás, megközelítés, mindazoknak,
akik többet jártak külföldön, nem
tűnik annyira elrugaszkodottnak a
valóságtól, hiszen vannak már
olyan nagyvárosok, ahol a város-
rendezéskor figyelembe veszik azo-
kat a követelményeket, amelyeket
betartva élhetőbb, az emberi habi-
tushoz közelebb álló köztereket,
épületeket, formákat tervezhetnek.
Jó tudni, hogy Marosvásárhelyen is
van ilyen elképzelés. 

A Bolyai-alkotótábor szervezői
mindig arra törekedtek, hogy a két
matematikus szellemiségének meg-
felelően az egzakt tudományt össze-
kössék a művészetekkel, az
alkotással. Az idei konferencia nem
véletlenül tűzte ki célul ezt a nem-
zetközileg is igen vitatott témát, hi-
szen a dr. Csegzi Sándor által
vezetett Kulturális Tudományegye-
temnek már van egy olyan prog-
ramja, amelyet pályázat útján
támogattak, s amellyel többek kö-
zött a klímaváltozás hatását próbál-
ják monitorozni. A globális
időjárást tekintve, ma már nem két-
séges, hogy tanúi vagyunk egy
drasztikus folyamatnak, amely
kezdi éreztetni hatását, és a tudósok
szerint, ha nem teszünk ellene sem-
mit, az elkövetkezendő évtizedek-
ben súlyosabb következményei
lehetnek életterünkre. Ezért van
szükség olyan városépítészeti el-

képzelésre, amely szakszerűen
meghatározza azokat az elveket és
irányvonalakat, amelyek szerint a
közösség alkalmazkodik az életkö-
rülményekhez. A modern városkép
kialakításakor nem szabad figyel-
men kívül hagyni azokat az intézke-
déseket – legyen az több zöldövezet
kialakítása, vagy energiatakarékos-
sági beruházások, mint az épületek
hőszigetelése –, amelyek némikép-
pen fékezik a globális klímaválto-
zás káros hatásait. Oda jutottunk,
hogy beszélnünk kell a jelenségről,
tudatosítani kell nemcsak a város-
rendezéssel foglalkozó szakembe-
rek körében, hanem a
városlakókban is, hogy tennünk kell
azért, hogy az elkövetkezendő idő-
szakban elviselhetőbbek legyenek
az életkörülmények a városokban –
mondta a Népújságnak többek kö-
zött dr. Csegzi Sándor, az EMT ma-

rosvásárhelyi fiókjának vezetője, a
konferencia főszervezője. 

Jó volt hallani a konferencia nyi-
tónapján, hogy Marosvásárhelynek
van „intelligens” városfejlesztési
terve. Miheţ Daniela főépítész el-
mondta, hogy már 2004-ben kidol-
gozták az Agenda 21 –
Marosvásárhely fenntartható fejlő-
dési tervét, amely a rendszerváltás
után először tartalmazza a környe-
zetvédelmi követelményeket is, erre
alapozták azt a városrendezési ter-
vet, amelynek alapján a múlt 8
évben 125 millió eurót fordítottak
utcajavításra, ugyancsak ennek kö-
szönhetően újult meg az állatkert és
a Somostető, és folyamatban van a
vegyi kombinát ülepítőjének kör-
nyezetkímélő befedése. A megvaló-
sítások között említette a
várfelújítást, ami 7 millió euróba
került, a közszolgáltatások javítását,

a tömbházak hőszigetelését (össze-
sen 127 tömbházat szigeteltek), 13
km kerékpárút létesítését, és nem
utolsósorban említést tett arról a
123 millió lejről is, amelyet az
Aquaserv révén beruházott a város
az ivóvíz- és csatornahálózat felújí-
tási munkálataiba. Szó esett a regi-
onális hulladékgazdálkodási terv
kivitelezéséről is. Az elképzelések
között szerepel a városközi gyors-
vasút-forgalom megvalósítása,
sportpark kialakítása, technológiai
park építése, amelynek érdekében
2012-ben létrejött a Life Tech City
klaszter, majd 2015-től a hasonló
nevű egyesület is. Mindezt kiegé-
szítette Adriana Raus műépítész, az
általános városfejlesztési tervet fel-
újító csoport koordinátora, aki fel-
vázolta azokat a szempontokat,
amelyek szerint – kihasználva a
város történelmi örökségét és a
földrajzi, épített környezet kínálta
lehetőségeket – fejleszteni lehet.
Ebben szerepel az út- és a forgalmi
rendszer átgondolása, lakótelepi
központok kialakítása, zöldfolyo-

sók létesítése, a gaz-
dasági, turisztikai,
kulturális és nem
utolsósorban az or-
vosi potenciál kiak-
názása, környe-
zetkímélő város
„építése”. 

S hogy miért van
szükség környezetkí-
mélő intézkedé-
sekre? Erre Makkai
Gergely helyi taná-
csos, nyugdíjas fő-
meteorológus adta
meg a választ, aki
aktuális nemzetközi
adatokkal igazolta,
hogy 2014-től mi-
lyen nagymértékben
növekedett a Föld át-
laghőmérséklete, és

csökkent az Északi-, illetve a Déli-
sark jégrétege, ugyanakkor mennyit
növekedett a szén-dioxid-kibocsá-
tás. Az aggasztó adatok között sze-
repel az is, hogy 2050-ig a Föld
lakosságának a 70%-a városlakó
lesz, így már most lehet gondol-
kodni az okos klímavárosok (Cli-
mate Smart Cities) tervezésén. 

S jó volt hallani azt is, hogy van
már összefogás Romániában azért,
hogy csökkentsék az energiafo-
gyasztást a városokban, nem va-
gyunk lemaradva a más
országokbeli hasonló törekvésektől
– ezekről értekezett Camelia Raţă,
a romániai energiavárosok egyesü-
letének elnöke. Mana Bucur a sze-
cessziós városkép megmentéséről
tartott igen érdekes előadást. 

El kell ismernünk, hogy a város-
nak még mindig több fejlesztési le-
hetősége van, de sajnos, a jelenlegi
gazdasági és politikai helyzet miatt
még távol állunk attól, hogy az em-
lített elképzelések valóra váljanak.
Jó lenne, ha a stratégiákon túl már
a konkrét kivitelezésnél tartanánk,
és a városlakók is éreznék, hogy
végre valami történik az ő érdekük-
ben is, a klímaváltozástól elte-
kintve. 

A mai program szerint konkrét
megoldásokról is szó esik. Kovács
Angéla, a műépítészek szakmai tes-
tületének marosvásárhelyi vezetője
városfejlesztési megoldásokról tart
előadást, míg a kultúra és a klíma-
változás kapcsolatát Roxana Boja-
riu, az országos meteorológiai
intézet fizikusa taglalja, Oliv Mir-
cea műkritikus a hagyományos vá-
roskép és a korszerűsítés közötti
konfliktusról beszél, míg Csegzi
Kamilla műépítész, a New York-i
Columbia Egyetem projektvezetője
nemzetközi megoldásokról is be-
mutat példákat. A rendezvény Dorel
Cosma festőművész A fák ősze
című esszéjével zárul. Fotó: Vajda György

Kaáli Nagy Botond
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A családon belüli erőszak áldozata-
inak a megsegítését és a jelenség
visszaszorítását célzó projektet kez-
deményezett a Fomco Group válla-
lat a Kelet-európai Szapo-
rodás-egészségtani Intézettel, vala-
mint a Samaritanus mentőszolgá-
lattal karöltve. A példaértékű
kezdeményezés keretében jelentős
anyagi támogatást nyújtanak a me-
nedékhely felszerelésére, ahol a
családi erőszak áldozatait ideigle-
nesen elszállásolják, a Fomco cég
alkalmazottai pedig használati tár-
gyakat gyűjtenek a krízishelyzetben
lévő nőknek és gyermekeiknek – az
elismerésre méltó kezdeményezést
tegnap sajtótájékoztató keretében
ismertették.

A Fomco cégnek nem ez az első jóté-
konysági kezdeményezése, nemrég a
Mihai Eminescu utcai gyermekotthon fű-
tésrendszerét korszerűsítették. Nyulas Ber-
nát, a Fomco vezérigazgatója szerint a
családon belüli erőszak gyakran előfordul
Romániában, családok szenvednek emiatt,
ezért felvállalták, hogy a lehetőségek függ-
vényében megpróbálnak segíteni. Cătălin
Hegheş, a cég munkatársa és a jelenlegi
projekt ötletgazdája kifejtette, a közvetlen
környezetünkben az utóbbi hónapokban
négy olyan gyilkosság történt, amelyek a
családon belüli erőszakkal hozhatók kap-
csolatba. Az első két marosvásárhelyi tra-
gédia nyomán született az ötlet, hogy a
vállalat elindítja ezt a projektet. 

Ennek részeként a Fomco Group tájé-
koztató kampányt kezdményezett, amely-
nek célja felhívni az emberek figyelmét a
családon belüli erőszak hatásaira. Egy kis-
filmet is készítettek, amelyben fiatal, kék-
zöld foltos szemű lányok sétálnak, majd

hirtelen összeesnek a marosvásárhelyi
Színház téren. Székely Szidónia, a Fomco
munkatársa rámutatott, sajnos a kisfilm ké-
szültekor is érdektelenséget tapasztaltak a
lakosság részéről. A filmezés idején a Szín-
ház téren a járókelők legfeljebb lefotózták
a lányokat, de senki sem kérdezte meg, mi
is történik. 

A projekt keretében a Fomco ugyanak-
kor vállalta, hogy hozzájárul az áldozatokat
befogadó menedékhely felszereléséhez. A
menhelyre minél előbb különféle háztartási
kellékeket kellene vásárolni, többek között
vasalót, ágyneműt, takarókat, szőnyegeket,
babakocsit, ajtókat. Mindehhez közel 12
ezer lejre lenne szükség, ennek az összeg-
nek a felét biztosítja a Fomco. Emellett a
vállalat alkalmazottai körében gyűjtést
szerveznek, így a már nem használt játé-
kok, ruhanemű, könyvek is a menedékhe-
lyen elszállásolt nőkhöz és gyermekeikhez
kerülnek. Óriási szükség van a használati
tárgyakra, ruhaneműre, ugyanis legtöbb
esetben a nők egy szál ruhában menekül-
nek el otthonról, hogy mentsék a saját és
gyermekeik életét. 
Bővíteni kellene a menedékhelyet

Elena Micheu, a Kelet-európai Szaporo-
dás-egészségtani Intézet igazgatója és Io-
nela Horga, az intézet elnöke
hangsúlyozták: amikor a sajtóban napvilá-
got lát egy-egy megdöbbentő eset, hogy
gyilkossággal végződik a családon belüli
erőszak, megnő a segítséget kérő nők
száma, viszont a menedékhely befogadó-
képessége, valamint a nőknek segítséget
nyújtó személyzet száma is korlátozott. A
jelenleg tíz áldozat befogadására alkalmas
menedékhelyen meg kellene duplázni a fé-
rőhelyek számát, ugyanis hiába van telt
ház, nem utasíthatják el azokat a nőket,
akik gyermekeikkel együtt életveszélyben
vannak és nincs ahová menniük. Így az is
előfordul, hogy egy kétágyas szobában
hatan húzzák meg magukat. Ionela Horga

elmondta, az uniós előírások alapján a la-
kosság létszámát figyelembe véve kell a
megfelelő számú helyet biztosítani a csa-
ládi erőszak áldozatai számára létrehozott
menedékhelyeken. Ennek értelmében
Maros megyében 35 férőhelyes kellene le-
gyen az otthon, amelynek a helyszíne tit-
kos. Tehát ha sikerülne is a jelenlegi
kétszeresére bővíteni a helyek számát, még
úgy is csak fele lenne az előírtnak. 

Teodora Baba, az intézet pszichológusa
szerint havonta átlagban harminc esettel ta-
lálkoznak. Tavaly összesen 123-an kértek
segítséget, ebből 49-en első alkalommal
fordultak az intézet szakembereihez. Egye-
seket tanácsadásban részesítenek, a súlyo-
sabb esetekben pedig, amikor a nő és
gyermekei életveszélyben vannak, mene-
déket nyújtanak nekik. Az idei év első
három hónapjában 37 nőt kellett elszállá-
solni a menedékhelyen. A pszichológus po-
zitívumként említette, hogy nőtt azon
vidéki nők száma, akik hozzájuk fordulnak
segítségért. Mint mondta, évek óta azon
dolgoznak, hogy a vidéken élő nőkhöz is
eljusson az üzenet, hogy van lehetőség a
segélykérésre, éljenek vele. Tavaly az ellá-
tottaik negyven százaléka vidéki volt. 
Mobilapplikáció pánikgombbal

A tegnapi sajtótájékoztatón Ionela Horga
lapunk érdeklődésére kifejtette, az IBM-
mel közösen projektet kezdeményeztek,
aminek a lényege, hogy egy olyan okoste-
lefon-applikáció készül, amelyen keresztül
minden információ elérhető lesz a családi
erőszakkal kapcsolatosan, illetve lesz egy
pánikgombszerű funkció is, azaz egy gomb
megnyomásával az áldozat jelezheti, hogy
bajban van. A beállítások függvényében a
segélyhívás a 112-höz fut majd be, illetve
az áldozat megjelölhet családtagot, barátot,
akit a pánikgombbal szintén riasztani tud
majd. 

Követendő példát mutat a Fomco cég
Nulla tolerancia a családi erőszakkal szemben

Vajda György 

Művészet és műépítészet 
Kreatív városépítészet a klímaváltozás jegyében 

Menyhárt Borbála



Május 24-én a Kultúrpalota
kistermében az Erdélyi Ma-
gyar Közművelődési Egyesü-
let megyei szervezetének
Értékteremtő díjával ismerték
el dr. Barabás László néprajz-
kutató, tanár, Bandi Kati ipar-
művész, Kovács András
karnagy és a kibédi Ráduly
János tanár, néprajzkutató
érdemeit „az erdélyi magyar
kultúra megőrzéséért, gazda-
gításáért, továbbadásért” és a
közművelődés terén kifejtett
tevékenységükért. 

A hangulatot a Kovács András
karnagy vezette Nagy István ifjú-
sági kamarakórus teremtette meg,
és jó érzés volt a nézőközönség tag-
jai közt látni a sok szép fiatalt, ami
nem megszokott kép olyan rendez-
vényeken, ahol a kerek születési év-
fordulót ünneplő kitüntetettek
életkora 65-től 80 évig terjedt. 

Kilyén Ilka, a megyei szervezet
elnökének bevezető szavait köve-
tően dr. Barabás László, a Kántor-
tanító-képző Főiskola volt
igazgatójának, a néprajz és a kultu-
rális antropológia doktorának kuta-
tói, tanári, publicisztikai,
művelődésszervezői tevékenységét
dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanár, az
EMKE országos szervezetének al-
elnöke méltatta.

A parajdi születésű Barabás
László Szovátán érettségizett, és
Kolozsváron szerzett magyar nyelv
és irodalomból tanári képesítést.
Nevéhez fűződik a szászrégeni Ke-
mény János irodalmi és közműve-
lődési társaság újraszervezése és
vezetése (1972–81 között). Lap-
szerkesztőként írásaival az erdélyi
magyar néphagyományok bemuta-
tását és ápolását szolgálta. Publi-
cisztikai és tanári munkájával
párhuzamosan végezte a Sóvidék,
majd később az egész Marosszék és
a közép-erdélyi régió néprajzi feltá-
rását, különös tekintettel a népszo-
kásokra, a népi színjátszásra és a
népi gyermekjátékokra. 1991-től a
marosvásárhelyi Kántortanító-
képző Főiskola magyar nyelv és
néprajztanára, majd igazgatója. A
főiskola nélkülözhetetlen nemzet-
fenntartói feladatot, missziót vállalt,
nemzedékeket nevelt a magyar kul-
túra szeretetére, megőrzésére… Ezt
szolgálták a kiszállásokon, könyv-
bemutatókon túl a honismereti, nép-
ismereti, egyházszolgálati
tanulmányutak, kirándulások is” –
hangzott el a méltatásban. 

Barabás László hét kötetet jelen-
tetett meg az erdélyi magyar nép-
szokások világából, és mintegy 120
néprajzi írást közölt. Munkáiban

több, addig ismeretlen erdélyi nép-
szokást tárt fel, bemutatta számos
közép-erdélyi néprajzi vidék és falu
szokásrendszerét, és rávilágított a
népszokásoknak a falvak életében
betöltött szerepére, a közösséget
összetartó és újjáteremtő funkció-
jára is. A népszokásokról munka-
társak segítségével számos néprajzi
kisfilmet készített. Az EMKE újjá-
alakulásától kezdve, mint a megyei
szervezet alelnöke, elnökségi tagja
számos közművelődési ügy támo-
gatója volt – mondta Ábrám Zoltán
professzor, aki felsorolta Barabás
László köteteit és jelentős kitünte-
téseit. 

Bandi Kati iparművész a képző-
művészet szinte minden területén
otthon van. Sokoldalúságát bizo-
nyítja, hogy az Erdélyi Divatfeszti-
vál éves rendezvényein, az
Ariadnae textilművészeti tárlaton
nyert díjai mellett Los Angelesben
a világ legszebb boltja címet el-
nyert bukaresti Sabion ékszerüzlet
megtervezői között volt. 

A marosvásárhelyi Művészeti
Líceumban érettségizett, egyetemi
tanulmányait a kolozsvári Ion And-
reescu Képzőművészeti Egyetem
textil szakán végezte. Pályája ala-
kulásában édesapja, Bandi Dezső
iparművész, néprajzkutató, népmű-
velő irányította. A népművészettel
való közvetlen találkozás meghatá-
rozta további életpályáját. Érett mű-
vészként tudatosan vállalja
néphagyományaink őrzésének, át-
örökítésének és az ő szavaival élve
megélésének a fontosságát. Ez a
Bandi Kati fegyvere a mindent egy-
bemosni akaró globalizáció és a be-
olvadás ellen. Minden erdélyi
alkotó számára példamutató, ahogy
a szülőföldünkhöz, hagyománya-
inkhoz való kötődését össze tudja
egyeztetni a korszerűség követel-
ményeivel. Szívesen beszél arról a
büszkeségről, ahogy a bajor em-
berek vállalják népviseletüket. Ezt
próbálja meg ösztönözni népi ihle-
tésű alkotásaival. Bandi Kati sajátos
stílust teremtett Erdélyben. Egyéni
ruhatervei a népi ruhák szabásvona-
lát, a régi nagyasszonyok díszruhá-
inak jellegzetességeit követik a népi
motívumkincset kreatívan újragon-
dolt díszítésekkel. 

Textil faliképei három dimenzió-
ban varázsolják elénk legszebb nép-
balladáink világát a textilművészet
szinte minden technikáját felhasz-
nálva, kimeríthetetlen ötletességgel
és játékossággal. Faliszőnyegeinek
színpompás látványa az életörömről
szól. Az utóbbi évek képzőművé-
szeti alkotótáboraiban érdekes szín-
világú vidám vagy borongós
hangulatú pasztellképek születnek.
Színfoltokból, finom vonalakból,
kontűrökből hegyek, fenyvesek,

házak és emberek rajzolódnak ki
olyan könnyedséggel, mintha csak
játszana a pasztellkrétával. Leg-
szebb népi motívumainkat és a sze-
cessziót ötvözi üvegfestményein,
amelyek életfáján színes tollú ke-
cses madarak pihennek, csodaszar-
vasok csábítanak, hogy a
„megtalált” hazában itthon érezzük
magunkat. Egyházi jellegű alkotá-
sai igényesen, műgonddal készül-
nek, a Bekecsen levő Szent Kereszt
kápolnát faliszőnyegei díszítik. Al-
kotásait 17 csoportos és 13 egyéni
kiállításon láthatta a nagyközönség
– méltatta életművét e sorok írója.

Kovács András zenetanár, karve-
zető, előadóművész 1941-ben szü-
letett Marosvásárhelyen, jókor, jó
helyen – mondta hangulatos laudá-
ciójában Ötvös József, a vártemp-
lomi gyülekezet lelkésze. Kovács
András a Bolyai Farkas Líceumban
érettségizett és a kolozsvári Gh.
Dima Zenekonzervatórium zenepe-
dagógia, karvezető szakán szerzett
tanári oklevelet. 

Már 17 éves korában elkötelezte
magát az énekkel, az énekléssel.
1958-ban a Marosvásárhelyi Rádió
népdalfelvételeket készített vele, és
a Székely Népi Együttes énekkará-
ban énekelt. „És ettől kezdve tehet-
sége, tudása, közéleti szolgálata,
hétköznapjai és ünnepnapjai végleg
összefonódtak az erdélyi kórusé-
nekléssel”. Radnóton kezdte a ta-
nári pályát, ahol mandolinzenekart,
tanügyi női énekkart szervezett és
vezetett sikeresen. 21 év után,
1990-től szülővárosában zenetanár.

A Pedagógiai és a Művészeti Lí-
ceum után a Művészeti Egyetemen
oktatta a karéneklést nyugdíjazá-
sáig.

„Karvezető tevékenysége majd-
hogynem egyedülálló Marosvásár-
helyen.” 1991-ben hozza létre a ma
is működő Nagy István ifjúsági és
vegyes kart, volt egyetemi tanárá-
nak emlékére. A kórussal Európa
számos országában is felléptek. Az
EMKE 1996-ban Nagy István-díjjal
tüntette ki. 

17 éve a vártemplomi gyüleke-
zeti énekkar karnagya. Ünnepi ese-
ményekkor a műemlék orgona előtt
vezényeli többek között saját szer-
zeményét is, szolgálatával megszé-
pítve a gyülekezet ünnepeit. 

Nyitott és őszinte emberként
szakmai tudását megosztotta má-
sokkal is. Kórusvezetői tapasztala-
tait Gyakorlati tanácsok
karvezetőknek című művében írta
meg, a Művelődés folyóiratban
Népdalfeldolgozások című gyűjte-
ményét tette közzé, sok karvezetőt
nevelt ki.

Életműve nemcsak egykori leme-
zein, tévé- és rádiófelvételeken ma-
radt meg az utókornak, az
énekkarok által feledhetetlen él-
ményt szerzett emberek sokaságá-
ban is – hangzott el Ötvös József
méltatásában. 

„Tovaszállt éveim szőlőhegyén/
Én, barackfa, még virágot bontok./
Nem rogytam térdre, s ronggyá sem
tépték/ Lelkemet a vasalatlan gon-
dok”/ – hangzott el az örök fiatal
Ráduly János tanár, néprajzkutató,
rovásírás-szakértő, költő, műfordító
közíró verse, akit Bölöni Domokos
író méltatott. 

Életét és teljes munkásságát a vá-
lasztott szülőfalu, Kibéd néphagyo-
mányai feltárásának szentelte.
„Rangját nem címek és érdemek,
diplomák és kitüntetések jelzik,
hanem a széles körű megbecsültség,
az őszinte elismerés, a tisztelet és
szeretet, nem utolsósorban a nép-
szerűség, amellyel teljesítményét
nemcsak a szűkebb pátriában, a Só-
vidéken, Erdélyben, hanem határo-
kon túl, szakmai körökben,
mindenekelőtt pedig az »egyszerű«
olvasók népes táborában is nagyra
értékelik.” 

Ráduly János 1937-ben Koron-
don született, a Bolyai középiskolá-
ban érettségizett, és a kolozsvári
Babeş–Bolyai Tudományegyetem
Bölcsészkarán szerzett magyar sza-
kos tanári diplomát. Választott ha-

zája általános iskolájában 1962-től
1998-as nyugdíjazásáig tanított.
Folklórkutató pályája a kibédi nép-
balladákról szóló tanulmányával
kezdődött, amit Faragó Józseffel
együtt közöltek, majd önálló köte-
tekben tárta fel a Kis-Kükülő menti
Kibéd népmesekincsét, gazdag bal-
ladaköltészetét, s rendszeresen ta-
nulmányokkal szerepelt egy sor
néprajzi kiadványban. Szenvedély-
lyel kapcsolódott be a székely ro-
vásírás-kutatásba, számos kiad-
ványban számolt be eredményeiről.
Az évek során nem telt el hét, hogy
valamilyen műfajban ne jeleskedett
volna a Népújság Múzsa és Stipen-
dium mellékletében. Kutatási és
gyűjtő munkájának eredményekép-
pen immár a száztízet is meghaladja
kiadványainak száma, amelyek
egyrészt a szerző költségén, spórolt
nyugdíjából jelentek meg. 

Ráduly János munkáit a tudomá-
nyos igényesség, a szakszerűség
jellemzi, és az élőbeszéd közvetlen-
sége teszi rokonszenvessé. A szöve-
gek olvastán szemünk előtt
körvonalazódik a vidéki remeteéle-
tet vállaló első generációs értelmi-
ségi küzdelmes sorsa, akinek
legértékesebb kincse a megszerzett
tudás, amellyel okosan sáfárkodik,
„tálentomait” nem herdálja el. Pél-
damutató a hivatástudata és konok,
céltudatos munkálkodása, végtelen
türelme és szorgalma, kivételes
munkabírása. Szellemi pillérei: az
előtte járók nagyszerű példája, ott-
honosságtudata, ragaszkodó szülő-
földszeretete – értékelte
munkásságát Bölöni Domokos,
majd részletet olvasott fel Ráduly
János naplójából. 

A méltatások között Kilyén Ilka
mutatta be Barabás László humoros
leírását a pálpataki lakodalomról,
Ritziu Ilka Krisztina mezőségi nép-
dalokat énekelt őszinte átéléssel. 

A díjkiosztó gálát a Nagy István
kamarakórus megható előadása
zárta Kovács András karnagy tanít-
ványának, Benedek Tibornak, a
Művészeti Egyetem docensének ve-
zényletével. Szólót énekelt Orbán
Kálmán és a kórussal együtt énekelt
a közönség is. 

A 2017-es városnapok alkalmá-
val évről évre megtartott rendez-
vény az idén is élményt jelentő,
tartásos, adatokban, ismeretekben,
kedves és humoros pillanatokban
gazdag, megható ünnepség volt. 
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Szakszerűség, igényesség, tehetség, szorgalom 

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Bálint Zsigmond



A castrum területének feltá-
rása újra elkezdődik június 5-
én. A feltárást a Maros
Megyei Múzeum munkacso-
portja végzi. Három 2m x 1
m-es szelvényt tárnak fel,
hogy lássák, hol volt a cast-
rumnak a fala, milyen az ösz-
szetétele, ugyanakkor ke-
resik az elsüllyedt  barakko-
kat. A három szelvény feltá-
rására a múzeum a megyei
tanácstól kapott finanszíro-
zást. 

Ahhoz, hogy azon a területen
építkezést folytathassanak, köte-
lező a terület tehermentesítése, ami
azt jelenti, hogy az utolsó négyzet-
cemtiméterig fel kell tárni, és az
eredmény függvényében adnak
építkezési engedélyt. A községve-
zető szerint a mágneses rezonan-
ciás vizsgálat azt mutatja, hogy a
vár nyomvonala ezen a területen
halad át, és ha így van, azt látha-

tóvá szeretnék tenni.  Ugyanezt
tennék a várfallal is. „Egy fedett
kupolát tervezünk, ami alatt meg
lehet majd tekinteni, hogy hogyan
építkeztek valamikor, és ha a ba-
rakkok helyre kerülnek, az is külön
turisztikai látványosság lehetne.
Az érdeklődőknek bemutathat-
nánk, mi is történt itt a 100-as, 200-
as években.” 

– Ha netán nem találnak semmi
érdemlegeset, mit tervez az önkor-
mányzat?

– Akkor egy szabadtéri terüle-
tet, ahol például falunapokat lehet
szervezni. Az önkormányzat arra is
gondolt, hogy  akár egy-két standot
is felállíthatnánk, ahol a helyi ter-
melők a termékeieket értékesíthet-
nék az erre elhaladóknak. Nagy a
forgalom az országúton Szováta és
Parajd felé is, az embereknek lehe-
tőségük lenne, hogy civilizált kö-
rülmények között árulhassák a
termékeiket. Mindenképpen fel

szeretnénk újítani. Azért is kell fel-
tárni a falnak az állagát, hogy lás-
suk, milyen a statikája, és hogyan
lehetne felújítani. 

Egy bemutatótermet is tervez-
nek, amelyben kivetítőkön Sóvárad
történelmét mutatnák be a százas
évektől errefele. Egyfajta törté-
nelmi csomagot állítanának össze,
amit megtekinthetnének az ide lá-
togatók. A várból mára csupán a
falak egy része maradt meg, a töb-
bit az emberek az évszázadok
során elhordták, úgyhogy Sóvárad
házainak alapjaiban megtalálhatók. 

Bíró elmondta, hogy a régi kul-
túrotthon tetejét a tavaly júniusi
vihar annyira megrongálta, hogy
muszáj volt lebontani. Ott most ké-
szül a kerítés. A kerítésoszlopok ki-
ásásához is szükség volt a múzeum
szakembereinek az engedélyére, az
ő felügyeletük alatt történik ez is.
„Minden sóváradi embernek tudnia
kell, hogy ha például kerítésalapot

akar ásni a központban,
akkor a múzeumtól enge-
délyt kell kérnie, a szak-
emberek kijönnek a saját
költségükön, hogy lássák,
hogy nem találnak-e feltá-
rásra érdemes maradvá-
nyokat. Ez érvényes akkor
is, ha a csatornahálózatra
szeretne valaki rácsatla-
kozni” – hívta fel a figyel-
met Bíró Csaba,
hozzátéve: „a mágneses
felmérés alapján  úgy néz
ki, hogy kb. 1,70 méter
mélyen vannak a barak-
kok, addig kell tehermen-
tesíteni 12 ezer
négyzetméteren, ami nem
kicsi terület”.

A kultúrotthon felújításának
pályázatát az országos vidék-
fejlesztési terv keretében
nyertesnek minősítették, de
szerződést még nem kötöt-
tek a kifizetési ügynökség-
gel. 

Most készült el a műszaki terv,
mert a pályázat leadásakor csak az
előtanulmányt kellett benyújtani.
Amikor elkészül a technikai és ki-
vitelezési terv, és elfogadja a kifi-
zetési ügynökség, lehet szerződést
kötni és kiírni a pályázatot a kivi-
telezésre. Ez a pályázat 499 ezer
eurós, vissza nem térítendő, az ön-
rész 162 ezer euró – magyarázta
érdeklődésünkre Bíró Csaba, Só-
várad polgármestere.

Elmondta, hogy letették A sóház
kulturális létesítmény rehabilitáci-
ója elnevezésű pályázatot is, amely

az országos településfejlesztési
program része, értéke pedig
479.913 lej. Terveik között szere-
pel a járdakészítés, a lefolyók és a
gyalogjárók rendezése a Fő út
mentén, szintén az országos fej-

lesztési program keretében Ennek
a pályázatnak az értéke
1.489.658,23 lej.  „A lefolyókat,
csatornákat kell megépítenünk, de
nincs hely az országút mentén. Azt
tervezzük, lefedjük a vízelvezetőt,
arra építjük a járdát. Ezekre a ter-
vekre egyelőre csak az előtanul-
mányt adtuk le: reméljük, elérjük a
szükséges pontszámot az uniós pá-
lyázatra. A biztonság kedvéért az
országos pályázatra is benyújtottuk
a projektet.” 

Sóvárad alapinfrastruktúrájának
modernizálása tartalmazza az asz-
faltút építését. Az országos telepü-
lésfejlesztési program, valamint az
országos vidékfejlesztési program
keretében pályázták meg. Értéke
5.452.980 lej. A községvezető sze-
rint nyertes lesz.
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A 2002-ben épült híd állapota egyre rosszabb. Süllyed a Küküllő medre,
a víz egy méter palát már elvitt, a tartógerendák korhadásnak indultak. A
település első embere szerint több kérvényt is beadtak a vízügyhöz, fel-
hívták a figyelmet a helyzetre. „A Kükülő medre mélyül, a vízügynek kel-
lene gátat építenie, mert a hidakat a gátak mentenék meg, a lábak
biztonságosabban állnának. A tavalyi nehéz tél után, ha nem lettek volna
jégtörők, a jégzajlás elvitte volna a hidat, de így is alaposan megrongálta.
A lábak nem mindegyike éri az aljat, csak az tartja meg, hogy egymás kö-
zött össze vannak kötve a lábak.” 

A híd a megyei tanácshoz tartozik, amely jelenleg készíti az előtanul-
mányt.

A jégtörők mentették meg

A humán tőke operatív prog-
ram 4.2-es támogatási ten-
gelye a szegénységben és
kirekesztettségben élő, nem
roma származású személyek
számának csökkentését cé-
lozza. A benyújtott pályázat
címe: Foglalkozás és foglal-
kozottság Sóváradon a mar-
ginalizálódás leküzdése
érdekében. Értéke 40.500
euró.

„Ez a pályázat arról szólt volna,
hogy akiknek nincs meg a nyolc
osztályuk, felnőttképzés kereté-

ben elvégezhetik az iskolát, akik
vállalkozást szerettek volna indí-
tani, azoknak abban segítettünk
volna. Felmérés készült az egész
településen, mindenkit megkér-
deztünk, mivel szeretne foglal-
kozni, milyen szakosítást szeretne
megszerezni, és ennek alapján
összeállítottunk egy programot.
Első körben azonban nemcsak a
mi beadványunkat, de mindenkiét
elutasította a kifizetési ügynök-
ség. Óvást nyújtottunk be, de vá-
laszt még nem kaptunk” – mondta
a polgármester. 

Ezzel a pályázattal több mint 40
fiatal vállalkozót támogathattak
volna 25 ezer euróig terjedő ösz-
szeggel, amivel új vállalkozást in-
díthattak volna azzal a kötelező
vállalással, hogy munkahelyet te-
remtenek. A polgármester szerint
indoklás nélkül utasították vissza a
pályázatokat. A pályázatban a só-
váradi önkormányzat mellett négy
alapítvány vett részt: az ARAS – a
Román AIDS-ellenes Egyesület, az
Egis Rt., a World Youth Press
Egyesület, a Kis-Küküllő–Balavá-
sár–Szováta Kistérségi Társulás. 

Várják a választ… 

A tavalyi választásokat köve-
tően, miután megalakult az új
tanács, az embereket köz-
munkára szólították fel. A ta-
valy közmunkával újították
fel a falumúzeumnak vásárolt
házat. Berendezték és a múlt
évi falunapok megnyitóját
már ott tartották a múzeum
udvarán, és az épület is láto-
gatható volt. 

Mindennap látogatható, több te-
lefonszám is ki van írva, tanárok
vállalták fel, hogy  fogadják az ér-
deklődőket, mondta Tolokán Király
Katalin, a polgármester tanácsadója
miközben végigkalauzolt a múzeu-
mon. 

Elmondta, hogy az önkormány-
zat régi vezetősége sokáig kereste a
megfelelő helyszínt, egy  jellegze-
tes sóváradi épületet, amely tük-
rözné az egykori háztájat, hogy
hogyan éltek régen az emberek, mi-
lyen családi tevékenységeket foly-
tattak, kezdve a mezőgazdasági
munkától a konyhai tevékenysége-
kig. A falu szívében találták meg az
egykori Sánta Balázs-portát. A mú-
zeum a tavaly nyílt meg, a faluna-
pokon volt az ünnepélyes megnyitó
Kaput nyit a kis lakocska címmel,
és már tevékenységeket is bemutat-
tak. 

A múzeum állományát Sóvárad
területéről gyűjtötték össze. „Min-
dent, ami néprajzi gyűjteménynek
nevezhető. Azt gondoltuk, hogy
már nagyon sok ilyen darabot elad-

tak vagy eldobtak az itteniek, de
legnagyobb meglepetésünkre kide-
rült, hogy rengeteg régi ruha, edény,
konyhai felszerelés, munkaeszköz
maradt fenn, fényképektől bútoro-
kig, használati eszközöktől dekorá-
ciós tárgyakig. Az állomány nagyon
könnyen összegyűlt, volt, aki a mú-
zeumnak adományozta a darabokat,
volt, aki pénzért adta, amit a Sóvá-
rad Közművelődési Egyesület fize-
tett ki,  mivel az önkormányzat az
egyesületet bízta meg a múzeum
létrehozásával és gondozásával.  Ez
azt is jelenti, hogy az egyesületi
tagok folyamatosan dolgoznak a
tárlat bővítésén, mert rengeteg meg-
mutatnivalónk van, de azt rendezni,
válogatni is kell. Bízunk abban,
hogy nagyon sok látogatónk lesz” –
mondta Tolokán K. Katalin.  

Látogatható a „kis lakocska”

Június 5-én elkezdik 
a castrum területének feltárását

Szerkeszti: Mózes Edith

Fotó: Nagy Tibor 

Kultúrotthon, sóház, infrastruktúra



A hazai pályán szereplők vív-
ták ki a továbbjutást a Ro-
mánia-kupa 2017/2018-as
évadjának megyei döntő-
jébe. Az elődöntős mérkőzé-
seket múlt héten, szerdán
rendezték.

Harasztkerék Küküllődombót
fogadta, de a mérkőzés első fél-
ideje nem az előzetes számítások
szerint alakult, a hazaiak nem tud-
ták uralni a középpályát, a vendé-
gek pedig gyors
megmozdulásokkal jutottak fel a
hazai kapuig, az első lövésüket a
14. percben küldték Bálint kapu-
jára, majd a hazaiak kerültek hely-
zetbe, de Bodó és Ormenişan
közeli rúgásait egyaránt hárította
Kocsis. Puia lövését a kapufa tövé-
ben csípte el a hazai hálóőr, míg a
másik kapunál Kocsis ismét hárí-
tott, ezúttal Duka Sz. próbálkozá-
sát védte. A hazaiak az első
félidőben háromszor is büntetőt
kértek a vendégkapu előtt történt
kezezésért, de a játékvezető más-
ként ítélte meg a helyzeteket. 

A második félidőben a ven-
dégcsapat beadta a derekát, a haza-
iak már a 47. percben
megszerezték a vezetést, Ormeni-
şan passzát Bodó közelről a léc alá
vágta (1-0). A harasztkerékiek to-
vább ostromolták a dombói kaput,
Sărmăşan mellé fejelt, Ormenişan
mindenkit kicselezett, de nem
tudta hálóba juttatni a labdát, míg-
nem az 58. percben Ormenişan és
Bodó szép összjátéka után Sărmă-
şan lőtt a vendégek kapujába (2-0).

Kocsis ismét megakadályozta Or-
menişant az előny további növelé-
sében, majd bő negyedórára
lecsendesedtek a támadások, és
csak a hajrában kaptak ismét vér-
szemet a hazaiak: Ormenişan lövé-
sét megfogta Kocsis, Pintilia
lövését az utolsó pillanatban men-
tették a védők, Józsa kapu fölé lőtt,

mígnem a 89. percben Verest ug-
ratták kitűnően, aki simán begurí-
tott (3-0). 

Így a Harasztkeréki Farel került
a megyei döntőbe, ellenfele a Ma-
rosvásárhelyi Juvenes lesz, amely
a másik mérkőzésen Marosorosz-
falut fektette két vállra (2-1).
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Itt a döntés, hol a döntés?
Hét forduló totális szárazság

után gólt rúgott az ASA! Igaz, pon-
tot most sem szerzett (nem mintha
számítana most már), de Ionel
Ganea edzőként először örülhetett
egy találatnak. A dolog apró szép-
séghibája, hogy nem a kezdőcsa-
patba inkább kényszerből, mint
valódi reménységként beépített fi-
atalok révén, hanem az egyetlen
olyan játékos részéről, aki veterán-
ként is végigjátszotta a teljes tava-
szi, kálváriával felérő sorozatot, és
aki két hete még azt mondta, hogy
hajlandó lenne akár a 2. ligában is
Marosvásárhelyen maradni. 

Bănel Nicoliţă azonban (mert
róla van szó) a temesvári mérkőzés
után 180 fokos fordulatot vett, mint
ahogy Ionel Ganea vezetőedző is,
és már nem beszéltek a 2. ligára
vonatkozó terveikről. Nicoliţă azt
mondta: lejátssza az utolsó bajnoki
mérkőzését is, utána leül a klub ve-
zetőivel, vagy valemelyik más csa-
pat ajánlatát fogadja el. Ionel
Ganea pedig roppant ingerült lett,
amikor a fiatalok beépítéséről – és
ilyen tekintetben a 2. liga perspek-
tívájáról – kérdezték. Egyrészt vá-
laszából eléggé világosan kiderült,
hogy ezekkel a játékosokkal, akik
a Temesvár elleni kezdőcsapatnak
is a felét adták (közöttük a klub ve-
zérigazgatójának a fia, Carlos
Chertes, és az egyik jelentős támo-
gató fia, Tiberiu Petriş), aligha
lehet bármire számítani, még az al-
sóbb osztályban sem. Másrészt
már nem erősítette meg a maradási
szándékát, és a csődbiztoshoz
küldte a riportert érdeklődni, ami-
kor a klub helyzetéről kérdezte.

Ennek pedig az az előzménye,
hogy a klubtól többen is azt mond-
ták, pénteken (múlt héten – a
szerk.) fogadja el a bíróság az át-
szervezési tervet, és ez elhozza
majd a tejjel-mézzel folyó Kána-
ánt, dőlni fog a pénz a várostól, és
olyan csapat lesz a visszajutásra,
hogy hajaj…

Csakhogy péntek eltelt, eljött a
szombat, vasárnap, sőt a hétfő is,
és senki semmilyen hírrel nem jött
a klub részéről, hogy bű vagy bá.
Sőt, Ganea ingerültsége inkább
arra utal, hogy bű, vagy egysze-

rűen semmilyen döntés nem szüle-
tett.

A Marosvásárhelyi ASA a hét
végén búcsúzik az 1. ligától, az
évad utolsó mérkőzésén (az idő-
pontot még nem tűzték ki) a Jász-
vásári Polit fogadja a Sziget utcai

együttes. Azok után, amit láttunk
az utóbbi két-három találkozón,
nem is tudjuk, mit várhatunk. Azt
azonban szeretnénk tudni: lesz át-
szervezési terv, vagy jön a csőd, és
a 4. liga? Mert még az is jobb a bi-
zonytalanságnál. (Drukker)

A Juvenes és a Farel jutott a Románia-kupa megyei döntőjébe

Tizenegyszer vette be a Bukaresti
Fair Play kapuját az ASA női labda-
rúgócsapata a Szuperliga utolsó
előtti fordulójában. A különösen ta-
vasszal rendkívül nehéz helyzetbe
sodródott marosvásárhelyi csapat
számára korábban ez megszokott
volt, jelenleg azonban nagy teljesít-
ménynek számít, még akkor is, ha
az ellenfél nem tartozik a mezőny
erősségei közé. Igaz, négyet kapott
is, de ismét el kell mondanunk,
hogy a keret egyetlen kapusa sérült,
így jobb híján egy mezőnyjátékos
helyettesíti, akinek nem a védés az
erőssége.

Az ASA olyan körülmények kö-
zött is 11 gólt szerzett, hogy to-
vábbra is súlyos keretgondokkal
küzd, ezen a meccsen is éppen hogy
sikerült nevezni 11 játékost, és ami-
kor 7-1-es állásnál Gorea bokasérü-

lés következtében kénytelen volt le-
vonulni a pályáról, csere híján em-
berhátrányban hagyta a csapatát.

Még szerencse, hogy most már
látszik a célvonal, még néhány
napig – és két mérkőzésig – kell ki-
bírni, és a bajnokság befejeződik –
aztán majd eldől, mi lesz az ősz-
től…

A Marosvásárhelyi ASA női csa-
pata szerdán Jászvásáron a 15. for-
dulóból elhalasztott mérkőzést
pótolja be, és lehetőséget kap, hogy
megmutassa, ha nem jönnek közbe
gondok, nagyobb játékerőt képvi-
sel, mint a minden valószínűség
szerint előtte, a 3. helyen végző
házigazda Navobi. A bajnoki idényt
pénteken, június 2-án zárja az
együttes, amikor 15 órai kezdettel a
sereghajtó Nagybányai Indepen-
denţát fogadja a Sziget utcában.

Tíz fölött rúgott ismét 
a női csapat

Harasztkeréken a kiegyenlített első félidő után a másodikban taroltak a hazaiak
Fotó: Gligor Róbert László

Jegyzőkönyv
Női labdarúgó Szuperliga, 17. forduló: Bukaresti Fair Play – Ma-

rosvásárhelyi ASA 4-11 (1-5)
Vezette: Marius Spînau (Bukarest) – Mihaela Ţepusă (Bukarest),

Raluca Sârghi (Bukarest).
ASA: Rusz – Balázs, Meleacă, M. Boroş, Gorea, Hosu, Adorján,

Barabási, Roca, Năznean, A. Boroş.
Az ASA gólszerzői: Roca 5, Barabási 2, Gorea, Hosu, M. Boroş,

A. Boroş.
A női labdarúgó Szuperliga 17. fordulójában: Nagybányai Inde-

pendenţa – Székelyudvarhelyi Vasas Femina 2-2, Bukaresti Fair
Play – Marosvásárhelyi ASA 4-11, Borgóprundi Heniu – CSS Târ-
govişte 8-1, Jászvásári Navobi – Real Craiova 9-0. A Temesvári
CFR – Kolozsvári Olimpia mérkőzés lapzárta után fejeződött be.

Ranglista
1. Jászvásár 12 7 5 0 14-3 41
2. Medgyes 13 4 6 3 15-9 38
3. Voluntari 12 6 3 3 16-14 36
4. Botoşani 12 3 5 4 12-9 30
5. Pandurii 13 4 5 4 11-16 27
6. Poli ACS 13 5 4 4 14-12 26
7. Chiajna 12 2 4 6 11-17 23
8. ASA 13 1 4 8 4-17 13

Ranglista
1. Kolozsvár 16 16 0 0 130-4 48
2. Temesvár 15 11 1 3 67-30 34
3. Jászvásár 15 10 2 3 66-21 32
4. ASA 16 9 1 6 58-28 28
5. Borgóprund 17 8 0 9 43-49 24
6. Székelyudvarhely 17 6 2 9 24-53 20
7. Craiova 17 6 0 11 24-68 18
8. Târgovişte 17 5 2 10 28-67 17
9. Bukarest 17 3 1 13 34-94 10
10. Nagybánya 17 2 3 12 19-79 9

Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Románia-kupa, megyei elődöntő: Harasztkeréki

Farel – Küküllődombói Dombó 3-0 (0-0)
Harasztkeréki pálya, mintegy 100 néző. Vezette: Mocan

Eugen, Albu Bálint, Bucin Răzvan (Marosvásárhely).
Gólszerzők: Bodó (47.), Sărmăşan (58.), Veres (89.).
Sárga lap: Candea.
Harasztkerék: Bálint – Józsa, Szőke (85. Jenei), Duka H., Pin-

tilia, Duka Sz. (55. Calo), Kuti, Dobrican (78. Berecki), Sărmă-
şan, Ormenişan, Bodó (64. Veres).

Küküllődombó: Kocsis – Szabó, Bordi, Puia, Sipos, Bodor,
Mărginean, Hang, Candea, Moldovan (73. Pál), Dani.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, alsóházi rájátszás, 13. forduló: Temesvári

Poli ACS – Marosvásárhelyi ASA 3-1 (2-0)
Temesvár, Dan Păltinişanu stadion, vezette: Marius Avram,

Octavian Şovre, Marius Nicoară.
Gólszerzők: Alexandru Popovici (3., 17.), Sebastian Mailat

(59.), illetve Bănel Nicoliţă (65.).
Sárga lap: Candrea (13.), Ferfelea (65.).
Poli ACS: Curileac – Străuţ, Bocşan, Cînu, A. Neagu – Artean

– Bărbuţ (54. Mailat), Soljic, Fucek, Doman (57. Croitoru) – Po-
povici (76. Bârnoi).

ASA: Bolboaşă – Velayos, Tudose, Chertes, Mendy – Cand-
rea, Petra – Nicoliţă, Petriş (46. Ferfelea), Schieb (46. Sin) – R.
Stoica.

A Concordia Chiajna – Botoşani FC mérkőzést tegnap, lap-
zárta után játszották. A Jászvásár – Voluntari összecsapást ma
20.30 órai kezdettel rendezik.

A Temesvári Poli ACS könnyedén nyert az ASA ellen, sikerével könnyen megúszhatja az
egyenes kiesést

Az ősszel is éppen tizenegyszer vette be az ASA a Bukaresti Fair Play kapuját, akkor azon-
ban egy gólt sem kapott a marosvásárhelyi együttes. Képünk a két csapat 2016. november
6-ai, marosvásárhelyi mérkőzésén készült, a Sziget utcai műfüves pályán. Fotó: Nagy Tibor

Gligor Róbert László

Az ISK asztaliteniszezői az országos
gyerekcsapat-bajnokságon

Konstancán rendezték az elmúlt hét végén a junior 4-es kor-
csoportú (8-10 éves) gyermekek országos asztalitenisz-csa-
patbajnokságának döntőjét, ahol a Marosvásárhelyi ISK fiú-
és lánycsapattal képviseltette magát. 

A fiúk az ország 26 legjobb csapata közül a 9., míg a lányok a 23 részt
vevő alakulat közül a 15. helyen végeztek, miután mindkét együttes se-
lejtezőkön kellett részt vegyen.

Mint az ISK edzője, Gáspár Cecília lapunknak elmondta, a fiúcsapat
egy találkozót veszített – a Dunărea Giurgiu ellen –, de legyőzték Zilah,
Nagykároly, Kézdivásárhely és Mioveni együttesét, viszont a lányok két
találkozón alulmaradtak – a Bukaresti CSSA és a Kézdivásárhely elleni
összecsapáson. 

Gáspár Cecília elmondta, büszke a két csapat eredményére – a fiúk a
Pap Tétény, Cueşdean Rareş és Rozsnyai Magor, míg a lányok az Adorjáni
Andrea, György Nikolett és Weisz Zsófia összetételben játszottak, mint
az elmúlt év alatt minden alkalommal egyébként. (C. A.) 



Második alkalommal rendeztük
meg május 18-án az „Én olvastam,
tetszett! – Eu am citit, mi-a plăcut!”
iskolák közötti olvasói vetélkedőt,
ezúttal Segesváron. A tevékenység
aktív szereplői három Maros me-
gyei iskola, a marosvásárhelyi Eu-
rópa Általános Iskola, a segesvári
Aurel Moşora Általános Iskola és a
Marosludasi 1-es Számú Általános
Iskola 6. osztályos tanulói, valamint
felkészítő tanárai. A segesvári diá-
kokat Balázs Nagy Tünde magyar-
tanár, a marosludasi diákokat
Székely Károly magyartanár, míg a
marosvásárhelyi diákokat Tóth
Mária Orsolya magyartanár készí-
tette fel. 

A tevékenységre a már említett
három iskola diákjai megadott lét-
számú csapattal jelentkeztek. Egy
hónap (április 18–május 18.) állt a
rendelkezésükre, hogy felkészülje-
nek az előre kiadott könyvekből.
Első lépésben a csapatok tetszés
szerint kiválasztottak egy könyvet,
amit elolvastak, majd plakátot ké-
szítettek róla, megadott kritériumok
alapján. Második lépés a kötelező
regény elolvasása volt. Idén Bos-
nyák Viktória Elképesztő! című re-
gényére esett a választás, miután

akkora sikert aratott a könyvvásá-
ron. Az otthoni készülés harmadik
lépése egy Power Point-os bemu-
tató elkészítése volt. Minden csapat
kiválasztott egy jelenetet, amit kép-
regény formájában dolgozott fel,
aminek szereplői ők maguk voltak.

A program városnézéssel, múze-
umlátogatással, ismerkedéssel kez-
dődött. A vetélkedőre a segesvári
Gaudeamus Oktatási és Művelődési
Szórványközpontban került sor.
Minden csapat bemutatta az általa
választott regényt. Idén négy csapat
is Nógrádi Gábor műveit favori-
zálta, de szóba jött az Egri csilla-
gok, a Május 35. is Erich
Kästnertől. Színesebbnél színesebb,
ötletesebbnél ötletesebb megoldá-
sokhoz folyamodtak a gyerekek ol-
vasmányaik bemutatásakor. Volt
csapat, amely énekkel indította elő-
adását, volt csapat, amely egyes
szám első személyben, a szereplők
bőrébe bújva mesélte el mondani-
valóját. Olyanok is voltak, akik
egyenesen könyv formájában állí-
tották össze bemutatójukat. Mások
kérdéseket tettek fel a közönségnek.

A vetélkedő második része a már
említett „kötelezőből” vett kérdése-
ket foglalta magába. A csapatok

megkapták a feladatokat, amikre
megszabott időn belül válaszoltak.
A feladatok nehézségi szintje vál-
tozó volt: betűhalmazból kellett ki-
keresni a szereplők nevét és
tehetségeikre vonatkozó informáci-
ókat, keresztrejtvényt oldottak, kép-
regényt készítettek, festményeket
ismertek fel. 

Amíg a zsűri összesítette a pont-
számokat, fellépett a segesvári Ki-
kerics néptáncegyüttes. A
zsűritagok Fekete Erzsébet infor-
matikatanár, Veres Annamária ta-
nárnő és Nagy Judit tanítónő voltak.

Ezt követően került sor a díjáta-

dásra. Első két helyen a marosvá-
sárhelyi Zeb-RÁK és Vitéz Lányok,
míg harmadik helyre a segesvári
Könyvmolyok került. A többi csa-
pat a lazaság, komolyság, a színe-
sen szárnyalás és humor titulusokat
tudhatta magáénak.

A közös vacsorát a Gaudeamus
Alapítvány biztosította. A tevékeny-
ség támogatói a Gaudeamus Ház, a
Venesis Panzió, a Rubin gyógyszer-
tár, a Hajdina Kulturális Egyesület,
a három szóban forgó iskola és a di-
ákok szülei voltak. 

Szervezőként úgy érzem, a pro-
jekt elérte célját. Minden gyerek

legkevesebb két új regény ismere-
tével gazdagodhatott, új emberek-
kel köthetett barátságot vagy a már
meglévőket mélyíthette. Ugyanak-
kor elmondhatták olvasói élménye-
iket, javaslataikat, megoszthatták
másokkal gondolataikat, és nem
utolsósorban bebizonyíthatták,
hogy igenis léteznek olyan művek,
amik még mindig lekötik a fiatal
generáció figyelmét.

A három iskola partneri kapcso-
lata tehát tovább folytatódik, jövőre
Marosvásárhelyen.

Tóth Mária Orsolya
magyartanár

Kopacz Imola kezdeményezé-
sére a marosvásárhelyi Magányo-
sok Klubja nyílt klubdélutánon
bemutatta Szilágyi Sándor DVD-re
rögzített új videoklipjeit. Vezetőnk
felvezetésként röviden vázolta a
magyar nóta születését és jellem-
zőit. A múlt században ez a zene
segített magyarrá lenni és magyar-
nak maradni. Sok klasszikuszene-
szerző, valamint művész is
felfigyelt a magyar nótára, például
Jehudi Menuhin világhírű hegedű-
művész is cigányzenét, magyar
nótát hallgatott. A magyar nóta
nemzeti kultúránk része, zenei
anyanyelvünkhöz tartozik, szerve-
sen illeszkedik hagyományaink
közé. 

Ezután vezetőnk, aki értelmi
szerzője volt a videoklip-bemuta-
tónak, röviden vázolta Szilágyi
Sándor Dankó Pista-díjas nótaéne-
kes és tiszteletbeli klubtag életút-
ját. Az énekes Csittszentivánon
született, már gyermekkorában ér-
dekelte a zene, elvégezte a népmű-
vészeti iskolát. Első színpadi
fellépése 2006-ban volt a marosvá-
sárhelyi Kultúrpalotában, a Mada-
ras Gábor-emlékesten, amit a
marosvásárhelyi közszolgálati
rádió közvetített. 2008-ban Szege-
den kapta meg a Dankó Pista-díjat.
2009-ben a Kultúrpalotában bemu-
tatták Harangoznak a mi kis fa-
lunkban című CD-jét. 2010-ben
létrejött a Hajlik a Rózsafa maros-
vásárhelyi nótatársulat, alapító tag-
jai: Brassai Zsombor, Szilágyi
Sándor és Miklós Szilvia. 2014 no-
vemberében két CD jelent meg,
ezeket a marosvásárhelyi Kultúr-
palotában mutatták be. 

További két CD-je jelent meg
Valahol az ember mindig elhi-
bázza, valamint A páros élet a leg-

szebb a világon címmel. Utóbbit
Miklós Szilvia nótaénekessel kö-
zösen készítették.

Legutóbbi klubdélutánunkon
Kopacz Imola vezetőnk 25 video-
klipet mutatott be, amiből 18 Szi-
lágyi Sándor nótaénekes egyéni
felvétele, a többit párosan éneklik
Miklós Szilviával.

A bemutatón Bodó Előd Barna,
Mezőpanit polgármestere felszóla-
lásában értékelte Szilágyi Sándor
videoklipjeit, elmondta, büszke rá
az egész község, és örülnek az elért
sikereknek. 

Gálfi Sándor, Csittszentiván al-
polgármestere gyermekkorától is-
meri a nótaénekest, együtt nőttek
fel és végigkísérte zenei pályafutá-
sának állomásait. Boldog, hogy ba-
rátja lehet, és további sikert kívánt.

Miklós Szilvia nótaénekes fel-

szólalásában sok sikert, gyümöl-
csöző együttműködést kívánt a
zene hullámhosszán. Szilágyi Sán-
dor egy csokor virággal köszönte
meg Kopacz Imolának a szívhez
szóló szavakat.

A Szilágyi Sándor által megfo-
galmazott üzenet szerint nem az a
fontos, hogy meddig élünk,vagy
meddig dobog a szívünk, hanem
az, hogy volt egy perc, egy pilla-
nat, amiért érdemes volt élni. Meg-
köszönte a klubtársak kedvességét
és Kopacz Imola fáradságos mun-
káját. 

A szeretetvendégségre az Efendi
vendéglő sok-sok finomságot tá-
lalt, mindez Szabó Ödön vállal-
kozó ajándéka a Magányosok
Klubja tagjainak, amit hálás szív-
vel köszönünk.

Czerán Erzsébet

Zenés klubdélután a marosvásárhelyi 
Magányosok Klubjában

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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Az olvasás öröme folytatódik
– olvasói vetélkedő Segesváron –

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Közös fotó a díjak kiosztása után

Egy nem mindennapi esemény előzetese
Az 1956-ban alakult Állami Szé-

kely Népi Együttes múlt évben ün-
nepsorozat keretében emlékezett
meg hat évtizedes múltjáról, me-
lyen felelevenítette az utánpótlásról
való gondoskodást is. Nos, erről az
utánpótlás generációról szeretnék
írni néhány sort. Idén az egy évvel
később alakult gyerekegyüttes ké-
szül a 60 éves évfordulóra, megkö-
szönve Cseh Gábornak és néhány
lelkes volt együttestagnak, akik fel-
vállalták ezt a csöppet sem egyszerű
szervező és tagságtoborozó munkát,
hogy ennyi év távlatából össze-
gyűjtsék a volt gyerekegyüttes tag-
jait. És az ügy sikeresnek
mutatkozik, mert szeptember máso-
dikára már lefoglalták a Kultúrpa-
lota kis- és nagytermét, hogy
méltón emlékezhessünk a nem min-
dennapi eseményre. 60 év hosszú
idő, az akkori gyereksereg tagjai is
már a hetedik, egyesek a nyolcadik
évtizedüket tapossák, de annál na-
gyobb lelkesedéssel fogadták, hogy
a 10 évvel ezelőtti évfordulós talál-
kozó után újra együtt lehet a több
mint 100 tagú énekkar, a nagy lét-
számú tánckar és az őket kiszolgáló,
a művészeti középiskola tanulóiból
verbuválódott zenekar. Sajnos nem
lehet már köztünk a mindenki Dini
bácsija, Székely Dénes táncmester,
de nagyban bizakodunk, hogy a
szintén mindenki Jóska bácsija, Bir-
talan József és felesége, Birtalan
Judit, megtisztelnek jelenlétükkel.
Igen, Dini bácsi a próbatermekben
betanította a táncjátékokat, Jóska
bácsi a táncok zenei anyagát, a kó-
rusműveket, forradalmi dalokat,
amik az akkori idők sikerszámai
voltak, de a színpadon már Birtalan
József vezénylete alatt szólalt meg
a kórus és a zenekar, léptek szín-
padra a népdalénekesek és a tánc-
kar. Mindig bejött a megérdemelt
vastaps, mert a nagyérdemű tudta
értékelni a befektetett munkánkat.
1970 szeptemberében a gyerek-
együttes részt vett Belgrádban az
Európa öröme gyermekfesztiválon,
ahol a legjobb minősítést szerezte,
fura módon utána, felsőbb utasí-
tásra, a nagy együttestől a pionír-
házhoz csatolták. Aki nem énekelt
kórusban, nem játszott zenekarban,
nem ropta a táncot egy együttes tag-
jaként, az nem mindig tudja fel-
mérni, hogy mi az, ami nekünk
pluszban megadatott a gyerekegyüt-
tesben eltöltött évek alatt. A szinte
katonai fegyelem, ami senkinek
nem tűnt túlzásnak, mert a színpad
azt megköveteli. Közösség-
formáló erejét azóta is magunkénak

tudjuk, és az életben, munkahelyün-
kön kamatoztattuk az idők folya-
mán. Jó volna felmérni, hogy ki-ki
hol folytatta, mert tudtom szerint
sokan folytatták a művészi pályán,
akár szimfonikus, akár népi zeneka-
rokban, hivatásos kórusokban, ze-
netanárként vagy táncosként,
táncoktatóként. De van orvos,
ügyvéd, tévés, rádiós és kétkezi
munkás, akik mind sok pluszt kap-
tunk, akik a hagyományos gyerek-
játékok helyett próbatermekben
tanultunk művészetet. A gyerek-
együttes létezése alatt a több százra
rúgó gyereksereg felnőtté vált, csa-
ládot alapított és szétszéledt a szél-
rózsa minden irányába. Ez
ünnepségre hazavárjuk volt pajtása-
inkat Amerikából, Izraelből, Ma-
gyarországról, Németországból,
Ausztráliából és persze az itthon
maradottakat is, a felsorolás itt sem
teljes. Sajnos, sokan már nem sze-
mélyesen tudnak velünk ünnepelni.
Gondolok itt elsősorban azokra a
volt kolozsvári tanárokra, akik a
gyimesfelsőloki egy hónapos tábor-
ban segítették a Birtalan házaspár
munkáját. Az ő nevük már csak az
ünnepi évfordulóra bővített és javí-
tott kiadásban megjelenő Gyöngy-
virágtól lombhullásig emlék-
könyvben fog megjelenni az évtize-
dek alatt elhunyt volt gyerekegyüt-
tes-tagok neveivel. Emléküket
szívünkben őrizzük, és hiszem,
hogy Ők mindnyájan, az örök hó-
mezőkre távozottak, büszkén tekin-
tenek ránk, hogy együtt lehetünk, s
talán énekelve táncra is perdülnek
az ég színpadán. Örvendetes az,
hogy a Maros Művészegyüttesnél a
táncosutánpótlás jó kezekben van, a
rendszerváltás után teljes tánckar-
csere történt, és mindez a Napsugár
együttes munkájának köszönhető.
De hiányolom egy olyan reprezen-
tatív kórus jelenlétét, amilyen a Bir-
talan mester keze alatt szólalt meg,
akiket a város iskoláiból válogattak.
Tudtommal ma nincs egy olyan vá-
sárhelyi gyerekkórus, amely a 60
évvel ezelőtti színvonalát számbeli-
leg és minőségben elérné. Jó volna,
ha a bukaresti Román Televízió erre
az alkalomra válogatna a szalagtá-
rából egy ilyen ünnepnapi alka-
lomra méltó műsort az évek
folyamán rögzített felvételekből,
esetleg átvehetné az Erdélyi Ma-
gyar Televízió, és előzetesként mű-
sorra tűzné. Szép volt, fiúk, szép
volt, lányok! Bízzunk a 60 éves ta-
lálkozónk sikerében!

Szász Károly, az egykori 
gyerekegyüttes tagja



Szombaton ötödszörre szer-
veztek emlékünnepséget a
kisvárosban Csaba királyfi
tiszteletére. A tartalmas prog-
ram keretében aktuálpolitikai
kérdések is felvetődtek, díja-
kat adtak át, koszorúztak,
szórakoztak.

A Magyar Polgári Párt országos
és helyi szervezetei, Nyárádszereda
Székely Tanácsa, az Erdélyi Ma-
gyar Ifjak helyi szervezete és a Ke-
recsen egyesület szervezésében
ötödször ünnepelték Csaba király-
fit. Erre 2012 óta kerül sor, amióta
a kisváros Kövér Lászlótól, a ma-
gyar országgyűlés elnökétől Csaba-
szobrot kapott elismerésül, amiért
határozottan fellépett az ortodox
egyház erőszakos templomépítési
szándéka ellen. Minden évben
május utolsó hétvégéjén kerül sor
az ünnepségre, tavaly a választási
kampány miatt maradt el. 1944-ig
május 30. Csaba királyfi hivatalos
ünnepe volt, ezt próbálták felélesz-
teni a szeredai kezdeményezők
azért, hogy erősítsék Maros megyé-
ben a székely nemzettudatot. Ebben
segített a székely zászló és a Csaba-
szobor is, és remélhetőleg „ragá-
lyos” lesz, mások is megszervezik
– mondta el lapunknak Bíró József
Attila, az MPP helyi elnöke.

Az ünnepség a városi könyvtár-
ban kezdődött délután, de előtte
nem feledkeztek meg arról, hogy
néhai Csíki Sándor sírját felkeres-
sék, aki ezt az ünnepséget megál-
modta, létrehozta. Siklódi Réka a
székely himnusz kevésbé ismert so-
rait énekelte el, Nagy Hunor Gergő
Csaba királyfi mondáját adta elő,
majd két érdekes előadást is meg-
hallgathatott a mintegy százfős kö-
zönség. Miholcsa József szobrász-
művész Csaba királyfi és a széke-
lyek mitológiáját tizenhat éve fa-
ragta meg, s ennek kapcsán tartott a
csodaszarvasig, csillagképekig,
szkítákig, de az indiai művészetig is
elnyúló tartalmas értekezést. Sze-
rinte a székelyek mitológiája a csil-
lagok tükörcserepeiből igenis
összerakható, sőt hiszi azt is, hogy
Csaba királyfi Szent László lényé-
ben, személyében is visszatért nép-
éhez egykoron. Dr. Köllő Gábor
nyárádremetei plébános a csillagké-
peken túli szimbólumrendszerekről
is szót ejtett, amelyet csak mi isme-
rünk, a mi életünk kulcsrendszere
van benne, míg a pentaton dallam
struktúrája a csillagképekben is
benne van – fejtegette, rámutatva,
hogy történelmünket és oktatásun-
kat ma mások írják, ezért kiesett
szívünkből az ősmagyar tudás, elfe-
lejtjük énekeinket, táncainkat is.

Az ünneplők megkoszorúzták
Csaba királyfi főtéri szobrát, majd
a középiskola udvarán Biró Zsolt

parlamenti képviselő és Novák Zol-
tán szenátor megadták a kezdőrú-
gást a helyi RMDSZ és MPP
szervezetek közötti focimeccsre, a
szervezők pedig hatalmas adag bab-
gulyásra is várták a tömeget, a gye-
rekeknek pedig foglalkozásokat
szerveztek.
„Lészen autonómia”

Egy ilyen ünnep kapcsán elkerül-
hetetlen rávilágítani az aktuálpoliti-
kai kérdésekre, így Izsák Balázs, a
Székely Nemzeti Tanács elnöke
arra mutatott rá, hogy minden állítás
ellenére a székely autonómiamoz-
galom nem fulladt ki. Kipróbálták a
tömegmozgalmat és a nemzetközi
diplomáciához is fordultak, mert a
törvényesség eszközeit kell felsora-
koztatni az autonómia mellett. A
székelység sem a lendületéből, sem
a szabadságvágyából nem fogyott
ki, mert az autonómia maga a sza-
badság intézménye. A székelység
egész történelme a szabadságért
folytatott harcról, a jogtiprásról és
az az elleni fellépésekről szólt, a
székely a „jog népévé” vált, és az
autonómiát a jog eszközeivel fogja
megszerezni – hangzott el.

Biró Zsolt, az MPP elnöke aján-
dékokat adott át a helyieknek és a
felvidéki Berzéte küldöttségének,
majd rámutatott: Európában és Ro-
mániában kettős mércét használnak
a kisebbségek és a különböző ré-
giók identitását illetően. Ezt a hely-
zetet szeretnék most a parlamentben

a helyi közigazgatási törvény mó-
dosítása révén feloldani, rendezni a
szimbólumhasználat kérdését, de
azt is megpróbálják később elérni,
hogy Székelyföldnek is legyen hi-
vatalos ünnepnapja, ahogyan más
romániai térségeknek már van.
Továbbviszik az éneklést

Csaba királyfi ünnepén a kezde-
ményezők minden évben díjat nyúj-
tanak át egy személynek vagy
szervezetnek, intézménynek „szülő-
földünkön való megmaradásunk ér-
dekében végzett önzetlen
munkásságáért és hagyományaink,
valamint kultúránk ápolásáért”.
Idén a szeredai Bocskai Dalkarnak
ítélték oda a díjat, a sokévi munka
tiszteletéül és köszönetéül. Az okle-
vél és emlékplakett mellé egy 1000

lejes vásárlási utalvány is járt, ezzel
segítenének a kórust leendő új szék-
házának berendezésében. Ferencz
Csaba karnagy meglepődve vette át
a díjat, amely erőt, lendületet adhat
a „lányoknak”, hogy a következő
évben nagyobb szabású ünnepséget
szervezhessenek a női kar megala-
kulásának 30. és a szeredai karé-
neklés 150. évfordulójára. 

Az 1988-ban alakult női kar az
1929-ben létrejött Bocskai Dalkar
„jogutódja”, az elmúlt húsz év alatt
mintegy 50 településen 250 fellé-
pést számlált itthon és külföldön, öt
éve ezüst fokozattal minősített
kórus, és nélküle elképzelhetetlen a
kisváros és a sNyárádmente kultu-
rális élete – hangzott el Kovács
Júlia volt tanfelügyelő laudációjá-
ban.

Önfeledt gyermekkacaj és az
apróságoknak szurkoló óvó-
nők, szülők biztató szavai – jó
hangulatú eseménynek lehet-
tünk tanúi szombat délelőtt a
marosvásárhelyi Víkendtele-
pen, ahol közel kétszáz apró-
ság vette birtokba a
sportpályákat. Immár tizedik
alkalommal szervezték meg
az óvodások sportolimpiáját. 

Már a reggeli órákban benépesül-
tek a marosvásárhelyi Víkendtelep
sportpályái egymás kezét fogó vagy
éppen az ajándékba kapott plüssma-
cit szorongató kis óvodásokkal, lel-
kes óvó nénikkel, valamint a pálya
széléről csemetéiknek szurkoló szü-
lőkkel. Ez a vetélkedő is jó bizonyí-
téka annak, hogy sok a
lelkiismeretes pedagógus, akik sza-
badidejüket nem sajnálva mozgósít-
ják a gyerekeket, és gondoskodnak

arról, hogy az óvodai programon
kívül is minél több élményben le-
gyen részük. 

Az elmúlt évek tapasztalata
egyértelműen arra utal, hogy a ve-
télkedő igen népszerű az óvodások
körében, évről évre nő a benevezők
száma, vannak óvodák, amelyek a
vetélkedő indulása óta, azaz immár
tíz éve minden alkalommal részt
vesznek a megmérettetésen, például
a marosvásárhelyi Méhecske, vala-
mint a Csodavilág óvoda. A tizedik
marosvásárhelyi sportolimpián 14
óvoda képviseltette magát, zömé-
ben Marosvásárhelyről, de eljött a
marosszentgyörgyi Bambi is. A kü-
lönböző sportkategóriákban több
mint száznyolcvan kis óvodás állt
rajthoz, a gyerekek atlétikában, fut-
ballban, valamint kosárlabdában bi-
zonyíthattak. A vetélkedő az
apróságok ünnepélyes felvonulásá-
val vette kezdetét, majd a közönség
tapsa közepette néhány óvodás be-
hozta a rendezvény macit ábrázoló

hivatalos zászlaját, a Szász Adalbert
Líceum diákjai pedig látványos tor-
nagyakorlatokat mutattak be. 

Cseh Gábor, a Pro XXI. Sport és
Kulturális Alapítvány elnöke, a ve-
télkedő ötletgazdája elmondta, az a
céljuk, hogy már kis korban meg-
szerettessék a gyerekekkel a
sportot, a mozgást, és rávezessék
őket arra, hogy nem a győzelem a
fontos, hanem a részvétel. Az, hogy
együtt vannak, sportolnak, jól érzik
magukat sokkal fontosabb, mint az,
hogy ki szalad a leggyorsabban,
vagy ki ugrik a legnagyobbat. Ezen
a versenyen minden gyerek győz-
tes. 

Az óvodások látszólag nagyon
jól szórakoztak, egyesek fociztak,
mások kosárlabdáztak, vagy ver-
senyt futottak, de a próbák között
távolugrás helyből, kislabdadobás
távolba, illetve staféta is szerepelt.
A főszervező elárulta, azt tervezik,
hogy jövőben újabb sportággal bő-
vítik a próbák sorát, úszásban is
megmérkőzhetnek majd a gyere-
kek. 

A szombati eseményen különdíj-
ban részesült két óvónő, akik az el-
múlt tíz évben minden alkalommal
részt vettek az óvodások sportolim-
piáján: Barabás Réka, a Csodavilág
napközi és Schaffer Erzsébet Zsu-
zsánna, a Méhecske napközi peda-
gógusa.

Szintén különdíjban részesült
Balló Enikő tanárnő, az olimpia
sportigazgatója.

A versenyen a 30 méteres síkfutás
kategóriában a fiúk közül első díjat
nyert Condrea Raul (Csodavilág
napközi), második lett Deteşan Edu-
ard (Csodavilág napközi), a dobogó
harmadik fokára pedig Katona Vajda
Dávid (Stefánia napközi) került. A
lányok körében első lett Budai And-
rea (Fecske napközi), második Bor-
daş Darina (Méhecske napközi), a
harmadik pedig Varga Delia Maria
(Kerekerdő napközi) lett. 

A kislabdahajítás távolba kategó-
riában a fiúk közül a legjobbnak bi-
zonyult Balla Antal (15-ös
napközi), Condrea Raul és Moldo-
van Darius, a Csodavilág napközi
tanulói pedig a második, illetve har-
madik helyen végeztek. A lányok
közül ebben a versenykategóriában
Cucuiet Cleopatra (Kerekerdő nap-
közi) teljesített a legjobban, Henter
Evelyn (Meseházikó napközi) áll-
hatott a dobogó második fokára,
Enyedi Anita (Stefania napközi)
pedig harmadik lett. 

Helyből távolurásban a fiúk kö-
rében Jakab Áron (Méhecske nap-
közi) volt a legügyesebb, őt követte
a dobogón Kilyén Hunor (Mesehá-
zikó napközi) és Székely Dávid
(marosszentgyörgyi Bambi nap-
közi). A lányok közül Ştefănescu
Alisia (15-ös napközi) lett az első,
Budai Andrea (Fecske napközi) a
második, Bordaş Darina (Méhecske
napközi) pedig harmadik helyezést
ért el. A 4 x 15 méteres staféta ver-
senykategóriában a fiúknál a Kerek-
erdő napközi aprónépe teljesített a

legjobban, másodikok lettek a Cso-
davilág napközibe, harmadikok
pedig a Meseházikó napközibe járó
fiúk. A lányoknál ugyanebben a ka-
tegóriában a Csodavilág napközi
állhatott a dobogó felső fokára, má-
sodikok lettek a Kerekerdő napközi,
harmadikok pedig a Méhecske nap-
közi kislányai. A kispályás labdarú-
gás kategóriában első helyen
végzett a Református Napközi Ott-
hon csapata, őket követték a dobo-
gón a Csodavilág napközi, majd
pedig a 15-ös napközi óvodásai. A
kispályás kosárlabda terén a Mé-
hecske napközi csapata teljesített a
legjobban, második helyen a Cso-
davilág napközi, harmadikon pedig
a 15-ös napközi csapata végzett. Az
összesített pontverseny alapján a
sportolimpia győztese a Csodavilág
napközi lett. Második helyezést ért
el a Méhecske napközi, a dobogó
harmadik fokára pedig a Kerekerdő
napközi óvodásai állhattak. A részt
vevő gyerekek plüssmacit, édessé-
get kaptak ajándékba, a nyertesek
nyakába pedig természetesen érem
is került. 
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A mozgásra való ösztönzés a cél
Sportoló aprónép

Menyhárt Borbála

Gligor Róbert László

Megkoszorúzták Csaba királyfi szobrát is                                           Fotó: Gligor Róbert László

Fotó: Nagy Tibor

Még jól látszik a csillagösvény
Csaba királyfit ünnepelték Nyárádszeredában



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ ház Ratosnyán (Jód, Maros-
part): bútorozott két szoba, konyha,
fürdőszoba, fásszín, teleknagyság:
1.150 m2. Irányár: 26.000 euró. Tel.
0742-224-789. (1469)

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

KIADÓ felújított, új bútorokkal beren-
dezett egyszobás lakás a November
7. negyedben, közel az orvosi egye-
temhez. Tel. 0726-758-548. 
(18986-I)

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

ELADÓ női székely ruha. Tel.
0265/219-300. (1358)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0758-548-501.
(1349)

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(1459-I)

ELADÓ fedett sír a katolikus temető-
ben. Tel. 0265/232-605. (1450-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Ivacson Zsolt névre
szóló  autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (2491)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(1405)

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

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (771)

INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁLAT orvosi javallatra: pajzs-
mirigy-, mellvizsgálat, csontsűrűség-
mérés. Előjegyzés telefonon:
0740-158-526, 0265/311-771.
(1024-I)

KÖNYVELÉST VÁLLALOK. Mérle-
get aláírok. Tel. 0756-760-667.
(18824-I)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát,
tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-847-
346. (621)

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

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (1314)

ÁLLATTARTÁSI TECHNOLÓGIÁK
szereléséhez ügyes kezű munkatár-
sakat keresünk. Az angol nyelv isme-
rete előnyt jelent. Tel. 0735-386-949.
(1299)

KIADÓK irodahelyiségek Maros-
vásárhelyen, a törvényszék közelében.
Tel. 0722-404-679. (18985)

CÉG 10% KEDVEZMÉNNYEL épít-
kezési munkát vállal: háztetők készí-
tését (Lindab-cserépből) és
javításokat, bádogosmunkát, cserép-
forgatást, belső-külső munkálatokat,
kapuk, kerítések készítését, szigete-
lést stb. Tel. 0747-634-747. (1476-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Az 55 éve érettségi találkozónk
alkalmából kegyelettel emlé-
kezünk elhunyt OSZTÁLY-
FŐNÖKEINKRE, TANÁRAINK-
RA és OSZTÁLYTÁRSAINKRA.
A Bolyai Farkas Líceum 1962-
ben végzett XI. C osztályának
öregdiákjai. (1465)

Élete elszállt, mint a virágillat,
jóságos szíve pihen a föld alatt,
de emléke szívünkben örökké
megmarad.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk május 30-án a
kibédi születésű SÜTŐ
LÁSZLÓRA halálának 11.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szeretett felesége, lánya, Anikó
és veje, Levente. (1402-I)

Az évek múlnak, de akit
szeretünk, arra könnyes
szemmel emlékezünk. Így
emlékezünk ÖRDÖG GYULÁRA
halálának 7. évfordulóján.
Nyugodjon békében! Emlékét
őrzik szülei, szerettei. (1261)

Soha el nem múló szeretettel,
mély fájdalommal emlékezünk
NAGYLAKI JÁNOSNÉRA szül.
NAGY ÉVA halálának 5.
évfordulóján.
„Elment tőlünk, mint a
lenyugvó nap, de szívünkben él
és örökre ott marad.” 
Emléke legyen áldott, pihenése
csendes! Bánatos szerettei.
(1443)

Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek, de a mi szívünkben
megmarad szerető emléked.
Fájó szívvel emlékezünk május
30-án a hagymásbodoni
születésű id. MOLDOVÁN
JÁNOS volt kövesdombi
lakosra halálának 20.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi felesége, leánya,
Manyi és családja. (1453-I)

„Ha emlegettek, köztetek
leszek,
ha imádkoztok, veletek vagyok,
ha rám gondoltok,
mosolyogjatok,
emlékem így áldás lesz
rajtatok.” 
(Reményik Sándor)
Szomorú szívvel emlékezünk a
marosugrai SZABÓ ANDRÁS-
RA halálának 50. évfordulóján.
Jósága, humora, szeretete
örökké szívünkben él. Akik
ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel. Adj,
Uram, örök nyugalmat és
békességet szeretett édes-
apámnak és tatánknak, aki 61
évesen eltávozott közülünk.
Soha el nem múló szeretettel
őrzi szép emlékét szerető lánya,
Kónya Eliza, unokái, Rózsika,
Manyi, Öcsi, Ibolya, Encike és
családjuk Németországból. 
(v.-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
május 30-án KÁDÁR
GIZELLÁRA halálának 9.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi leánya, unokája és
azok családja. (1426)

Fojtogató csend, porrá zúzott
könnycsepp,
Telő hold fényénél üvöltő
emlékek.
Kérlek, Édesapám, nyújtsd
felém a kezed,
Csak még egyszer halljam
dobogó szíved…
…Csendes a temető, nem jön
felelet,
Arcomat mossák a keserű
könnyek.
Hideg sírköveden kezem
pihentetem,
Itt vagyok, Édesapám, Rád
emlékezem!
Megállunk a sírod mellett és
könnyezünk, de jó lenne, ha itt
lennél velünk. Egy éve már,
2016. május 30-án örök álom
zárta le a szemedet. Azóta
könnyek között emlegetjük a te
drága neved. Nélküled
szomorú, üres a lakásunk, most
sem hisszük el, hogy hiába
várunk. A bánat, a fájdalom
örökké megmarad, nem
feledünk, az idő bárhogy halad. 
Szívünkben soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk az
ákosfalvi ÚJFALVI BENJÁMIN-
RA halálának első évfordulóján.
Drága emlékét örökre őrzi
bánatos felesége, két leánya,
két veje és három unokája.
Pihenésed legyen áldott, drága
édesapánk! (mp.-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorúan hozzuk a tudomá-
sára mindazoknak, akik ismerték
és tisztelték, hogy 

HEGYI IBOLYA 
szül. Bakó 

életének 78., házasságának 60.
évében visszatért Mennyei
Atyánkhoz. Temetésére 2017.
május 30-án 14 órakor kerül sor
az unitárius egyház szertartása
szerint a nyárádszeredai ravata-
lozóból. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei. (1442-I)

Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
édesanya, nagymama, dédnagy-
mama, testvér, rokon, jó szom-
széd, 

SÁNTA BÉNINÉ 
szül. MENYHÁRT ANNA 

életének 91. évében, méltósággal
viselt szenvedés után május 28-
án elhunyt. Temetése május 30-
án 14 órakor lesz a
vajdaszentiványi családi háztól.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Búcsúzunk tőle: 
lányai, unokái és azok családja.

(1461-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesapa, testvér, nagyapa,
rokon, szomszéd, Jedd volt pos-
tása, 

id. KOVÁCS GYÖRGY 
életének 91. évében rövid szen-
vedés után eltávozott közülünk.
Temetése május 30-án 15 órakor
lesz a jeddi ravatalozóból. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (1484-I) 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a marosvásárhelyi születésű 

SEBEZÁN ERZSÉBET 
(Bözsi néni) 

az Elektromaros és Kábelgyár
volt dolgozója 

életének 78. évében hosszú, de
türelemmel viselt szenvedés
után elhunyt. Temetése május
31-én du. 2 órakor lesz a reformá-
tus temetőben. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (1487-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorúan vettünk tudomást
FODOR ATTILA testnevelő
tanár haláláról. Együtt érzünk a
gyászoló családdal. A Bolyai
Farkas Líceum 1964-ben
végzett XI. C osztálybeli volt
osztálytársai. (1467-I)

Őszinte részvétünk Egyed Imre
professzor úrnak ÉDESAPJA
elvesztése okozta mély
fájdalmában. István, Mária,
Gabi, Enikő. (v.-I)

Együtt érzünk fájdalmában
prof. dr. Egyed-Zsigmond
Imrével ÉDESAPJA elhunyta
alkalmából. A Patológiai Intézet
munkatársai. (-I)

Mély szomorúsággal veszünk
búcsút volt kollégánktól, PÁLL
ZOLTÁN könyvvizsgálótól, az
Erdészeti Nyugdíjasok Egye-
sületének vezetőségi tagjától.
Az erdészeti szakma hű
elkötelezettje volt, jólelkű és
igaz ember. Őszinte részvétünk
a gyászoló családnak. A Maros
Megyei Erdészeti Nyugdíjasok
Egyesülete. (1463)

Búcsúzunk kedves ismerő-
sünktől, ÁGOSTON KLÁRIKÁ-
TÓL. Soha nem felejtünk el.
Köszönet a sok segítségért.
Nyugodj békében! A családnak
kívánunk sok lelkierőt és
vigasztalódást. Dr. Burian Petru
és Ildikó. (1482-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak a roko-
noknak, barátoknak, kollé-
gáknak, szomszédoknak, ismerő-
söknek, akik felejthetetlen
szerettünk, LUKÁCS ANDRÁS
(Bandi) temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek,
együttérzésükkel mély fájdal-
munkban osztoztak. A gyászoló
család. (1457-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A LOCATIV RT. 
– Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2/A – 
nyilvános árverésen bérbe adja 

Marosvásárhelyen az alábbi nem lakás rendeltetésű helyiségeket:
1. Nagydisznódi utca 1. szám, 41 négyzetméter, szolgáltatás/iroda
2. Enescu utca 2. szám, 2-es helyiség, 47,23 négyméter, szolgáltatás/iroda
3. Dózsa György u. 16. szám, 25,10 négyzetméter, közélelmezés, élelmiszer- és nemélelmiszer-kereske-

delem
4. M. Viteazu u. 3., 35,99 négyzetméter, szolgáltatás/iroda
5. Forradalom u. 3., 87,95 négyzetméter, élelmiszer- és nemélelmiszer-kereskedelem, közélelmezés szeszes

italok nélkül
6. Székely Vértanúk u. 10–12. szám, 87,28 négyzetméter, szolgáltatás
7. Ifjúság utca 3., 7,30 négyzetméter, szolgáltatás/iroda
8. Rózsák tere 1. szám, 2-es helyiség, 103,62 négyzetméter, szolgáltatótevékenység
9. Győzelem téri aluljáró, 10/1-es helyiség, 93,44 négyzetméter, nemélelmiszer-kereskedelem
10/2-es helyiség, 144,60 négyzetméter, nemélelmiszer-kereskedelem
10. C. R. Vivu u. 6/D, 4-es helyiség, 16,46 négyzetméter, garázs
Az árverésre 2017. június 20-án 10 órától kerül sor a dokumentáció (feladatfüzet) alapján, amelyet a Lo-

cativ Rt. székhelyén, a Bartók Béla utca 2A szám alatt, a 7-es irodában lehet megvásárolni május 30-ától,
naponta 8–12 óra között 100 lej ellenében. Feliratkozni és a részvételi dossziét benyújtani június 19-én 12
óráig lehet. 

Az árverésen csak azok vehetnek részt, akik a határidő lejárta előtt benyújtják a részvételi dossziéjukat és
licitálnak. 

Bővebb felvilágosítás naponta a székhelyen és a 0265/260-375 (25-ös mellék) telefonszámon vagy a
www.locativmures.ro honlapon.



Közpénzügyi Minisztérium 
Adó- és Pénzügyi Hivatal 
Brassó Megyei Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Bevételező és végrehajtóiroda 

Eladási közlemény 

Az adóügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelyének (2) bekezdése
értelmében nyilvános árverésen értékesítik az alábbi adósok javait: 
EURO CONSTRUCTION KFT., CUI RO 15456286, Szászrégen, Liliom utca 1.,  Maros megye, végrehajtási
dosszié száma SC_E_74/14177
APPLE JUICE ARDEAL KFT., CUI RO 17580395, Szászrégen, M. Viteazu utca 98., Maros megye,
végrehajtási dosszié száma SC_A_335/18241
IFN GOLD LION IMPEX KFT., CUI 4415213, Szászrégen, Állomás utca 8.,  Maros megye, végrehajtási dosszié
száma I 98/35903
MOTO BIKE KFT., CUI RO 23017370, Szászrégen, Radnótfája 8. szám,  Maros megye, végrehajtási dosszié
száma SC_M_254/28527
Az árverésre 2017. június 27-én 11 órától a szászrégeni adóhatóság Petru Maior utca 33. szám alatti
székhelyén kerül sor, a SC_E_74/14177, SC_A_335/18241,  I 98/35903, SC_M_254/28527 számú
végrehajtási dossziék alapján.
Az EURO CONSTRUCTION KFT. eladásra szánt javai:
Az  APPLE JUICE ARDEAL KFT. eladásra szánt ingósága:

1. Citroen haszonjármű, ZCRMNC/Jumper, 2003-as gyártmány, fehér, azonosítószáma
VF7ZCRMNC17189112,  rendszáma MS-78-TON, kikiáltási ár 4.745 lej
Az  IFN GOLD LION IMPEX KFT. eladásra szánt ingósága:
1. Renault Laguna T BT 1A típusú személygépkocsi, szürke, 2008-as gyártmány, azonosítószáma
VF1BT1A0639379666, rendszáma B-91-MLO, kikiáltási ár 17.046 lej
A MOTO BIKE KFT. eladásra szánt javai:
1. motorbickili-, moped- és ATV-alkatrészkészlet, kikiáltási ár 38.675 lej
A kikiáltási árak a felbecsült javak 75%-át jelentik (második árverés), amelyekhez hozzáadódik a héa. A javak
nincsenek megterhelve. 
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fent említett javakra, hogy értesítsék erről a
végrehajtót az árverés napja előtt. 
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen és időben, és legkésőbb egy
nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át
kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN
RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni, adószám 4322637; az ajánlattevőt képviselő személy
meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi
jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági
igazolvány másolatát, saját felelősségére tett nyilatkozatot, miszerint az ajánlattevő nem közvetítő, ahhoz, hogy
a megszabott helyen és időben részt vehessen az árverésen. 
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior utca 33. szám alatt vagy a
0265/512-592-es telefonszámon. Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2017. május 30. 

Zogorean Florin hivatalvezető

Közpénzügyi Minisztérium 
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Magánszemélyek  kényszervégrehajtási osztálya

Eladási közlemény

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám) 2017.
június 20-án 11 órai kezdettel nyilvános árverésen értékesíti az alábbi cégek javait, az állami adósságok
behajtása érdekében: 
MORAR PAVEL, MORAR ZSUZSANNA, CNP 1701108264361 / CNP 2740616264371, Erdőszentgyörgy,
Rózsa utca 59. szám, Maros megye – végrehajtási dosszié száma 1701108264361/2740616264371
– 1/1 rész, 1200 négyzetméteres beltelek, telekkönyvszáma 50834/Koronka, régi telekkönyvszáma
2508/N/Koronka, helyrajzi száma 101/10, Koronkán, Maros megye, kikiáltási ár 27.663 lej
– 1/1 rész, 500 négyzetméteres beltelek telekkönyvszáma 52531/Koronka, régi telekkönyvszáma
2610/N/Koronka, helyrajzi száma 101/8, Koronkán, Maros megye, kikiáltási ár 15.814 lej.  A kikiáltási ár a
felbecsült érték (az 1-es pontnál 55.326 lej,  a 2-es pontnál 31.628 lej)  50%-a; harmadik árverés, a javak
nincsenek elzálogosítva, nincs óvás a végrehajtás ellen.  A végrehajtásban levő  összeg 68.000 lej,   az adósok
nem héafizetők.   
PRESECAN GEORGE-PAUL, CNP 1750720264434, Marosvásárhely, Pandúrok u. 20, 7-es ajtó, Maros
megye, végrehajtási dosszié száma 1750720264434
– ingatlan Marosszentannán,  telekkönyvszáma 52436/Marosszentanna, 1/1 rész 500 négyzetméteres kültelek,
kataszter/helyrajzi száma 52436, kikiáltási ár 15.474 lej.
A kikiáltási ár a felértékelési ár 100%-a, I. licit.
A fent említett ingatlan nincs elzálogosítva.
Nincs óvás a végrehajtás ellen. A végrehajtásban levő összeg 56.346 lej. Az adós nem héafizető. 
BODIU MARINELA, CNP 2820907060584, Nyárádtő, 380. szám, Maros megye, végrehajtási dosszié száma
2820907060584
– 12/60 rész, ingatlan Koronkán, telekkönyvszáma 51406/Koronka, 527 négyzetméteres beltelek, illetve 1/1
rész, helyrajzi száma 51406, kikiáltási ár 5.916 lej .
A kikiáltási ár a felértékelésiárat jelenti, I. licit.
A fent említett ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A végrehajtásban levő összeg 5.916
lej. Az adós nem héafizető. 
MÓZES SZILÁRD, CNP 1820812260029, Marosvásárhely, 1918. December 1. út 189. szám, 18-as ajtó, Maros
megye, végrehajtási dosszié száma 1820812260029
– Renault M1 személygépkocsi, 1461 köbcentis, VF1KC08EF28207291, rendszáma MS-09-JUC, kikiáltási ár
7.318 lej. 
A kikiáltási ár a felértékelési árat jelenti, I. licit. A fent említett ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a
végrehajtás ellen. A végrehajtásban levő összeg 4.801.661 lej. Az adós nem héafizető. 
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fent említett ingóságokra, hogy értesítse erről a
végrehajtót a licit időpontja előtt. 
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a következő iratokat: vásárlási
ajánlat, az indulási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a
marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni, számlaszám: IBAN RO62TREZ4765067XXX014298,
adószám 4322637, címzett a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal), az ajánlattevőt képviselő személy
meghatalmazását,  román jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát,
külföldi jogi személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítását, román magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány másolatát, az adóhivatal igazolását, hogy nincsenek tartozásaik, és jelenjenek
meg az árverés megszabott időpontjában és helyszínén. Az ajánlattevőnek  saját felelősségre nyilatkozatot kell
tennie, miszerint az adósnak nem közvetítője. 
A vásárló köteles betartani a törvény különleges előírásait, amelyek az környezetvédelemre, a nemzeti vagyon
védelmére stb. vonatkoznak.
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén vagy a 0265/250-982-es telefonszámon, 284-es, 207-es mellék. 
Jelen közlemény kifüggesztésének dátuma: 2017. május 30. 

Ruja Márta  helyettes hivatalvezető – magánszemélyek végrehajtó osztálya 
Florescu Dan  osztályvezető

Tisztelt olvasók!
Romániában első alkalommal fedeztek fel egy hatékony jóst, VERONICA javasasszonyt,
akinek tisztánlátásáról tudósok és papok is pozitívan nyilatkoztak. 
Tudásával segíteni tud önnek problémái megoldásában, kötéseket, átkokat old fel, sikert hoz
a házhoz, helyrehozza a megromlott kapcsolatokat, 48 órán belül egyensúlyt teremt az
otthonaikban és lelkükben, különböző bőrbetegségekben és más betegségekben is segít,
melyek más módon nem gyógyíthatók, leveszi a rontást, segítséget nyújt sok egyéb
problémában is. 
Hívja bizalommal a 0743-797-252-es telefonszámon. 
(Fizetett hirdetés:1458)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz az üzleteibe ELADÓKAT, a pékségbe
pedig MUNKÁSOKAT. Az önéletrajzokat a Bodoni utca 85. szám
alatti üzletben lehet benyújtani. (18872-I)
AUTÓSZERELŐT alkalmazunk. Tel. 0744-692-871, 0265/316-643.
(18900)
FÉMBILINCS ÖSSZESZERELÉSÉVEL FOGLALKOZÓ MA-
GÁNCÉG 25-55 év közötti személyeket alkalmaz 8 órás délelőtti
munkaprogrammal Marosvásárhelyre, Szabadi út 147. szám alatt levő
műhelyébe. Érdeklődni a 0745-599-501, 0760-257-349-es telefonszá-
mon 8-17 óra között. Az önéletrajzokat az erivan_ro@hotmail.com e-
mail-címre küldjék. (18879)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSO-
GATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-696-055. (18894-I)
BUCSINON TALÁLHATÓ VENDÉGHÁZBA HÁZVEZETŐT al-
kalmazunk. Családok előnyben. Fizetés: 2000-2500 lej. Tel. 0745-696-
055. (18894-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  gyakorlott SZA-
KÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁROST, MOSOGA-
TÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  MEDENCE-
KARBANTARTÓ SZEMÉLYZETET, SZERELŐT, 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)
BÁRBA SZEMÉLYZETET alkalmazunk. Tel. 0771-652-673, 0771-
652-682. (1365-I)
VENDÉGLŐ Marosvásárhely főterén SZAKÁCSOT alkalmaz. Tel.
0723-003-110. (18971-I)
EXKAVÁLÁS, FÖLDMUNKA, CSATORNÁZÁS, GÉPEK KÖL-
CSÖNZÉSE. Tel. 0743-311-505. (1367)
KFT. alkalmaz tapasztalt és kezdő fiatal ÁCSOKAT, KŐMŰVESE-
KET, GÉPÉSZT buldoexkavátorra. Tel. 0744-798-270. (18982-I)
ALKALMAZOK engedéllyel (attesztát) rendelkező SOFŐRT taxi-
zásra. Tel. 0747-364-049. (1434)
ÉTTEREMBE BÁROST, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT és
PINCÉRT alkalmazunk előnyös bérezéssel. Tel. 0746-251-010, 0743-
087-373, 0733-910-351. (18983)
ÖNKISZOLGÁLÓ élelmiszerüzletbe Marosvásárhelyre ELÁRUSÍ-
TÓNŐKET alkalmazunk. Tel. 0722-404-679. (18985)
A TOP-SHOP ORSZÁGOS KERESKEDELMI CÉG TELEFO-
NOS ELADÓ munkakörbe munkatársakat alkalmaz. Magyar nyelvű
munkavégzés, magas kereseti lehetőség. Tel. 0722-667-783. (18981)
A LECO IMPEX KFT. ÜZLETI ELADÓT alkalmaz. Tel. 0722-667-
783. (18974)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
MUNKÁT KERESEL, DE NINCS TAPASZTALATOD? Pálya-
kezdő vagy? Most fejezed be a sulit, de nem tudod, hol helyezkedj el?
Jelentkezz nálunk, ha kereskedelemben vagy vendéglátásban dol-
goznál. Tapasztalat nem szükséges. Betanítást, jó csapatot, jó bére-
zést és fejlődési lehetőséget biztosítunk. Jelentkezz önéletrajzoddal:
cv@petry.ro (sz.-I)
FELVESZÜNK ÓVÓNŐT NAPPALI KÖZPONTBA. E-mail-cím:
csakimisi@gmail.com Tel. 0744-790-046. (1455)
ALKALMAZOK TAXISOFŐRT engedéllyel (attesztát), előnyös fel-
tételekkel. Tel. 0743-044-992, 0757-054-053. (1466-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓNŐT és CSOMAGOLÓT al-
kalmaz. Tel. 0736-391-528. (1473)
KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz SZAKÁCSOT, SZA-
KÁCSSEGÉDET és PINCÉRT Víkenden lévő vendéglőbe, a 2017.
nyári szezon idejére. Tel. 0733-090-650. (sz.-I)
A PC HOUSE FIATAL MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel
a számítástechnika, és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz most!
Az önéletrajzokat a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá várjuk.
Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Az önéletraj-
zokat a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá várjuk. Érdeklődni
a 0265/313-888-as telefonszámon. (59920-I)
BÁROSNŐT alkalmazunk. Tel. 0740-034-622, naponta 7.30-22 óra
között.  (18989)
ALKALMI MUNKÁRA keresünk jó fizikumú BESEGÍTŐT. Tel.
0744-100-484. (-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat
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1. kézi körfűrész, kikiáltási ár 225 lej
2. szilárd  tüzelővel működő légfűtő, kikiáltási ár 5.625 lej
3. konvektoros marógép, kikiáltási ár 5.025 lej
4. vízszintes  csiszológép, kikiáltási ár 2.400 lej

5. függőlegesen vágó gép, kikiáltási ár 3.375 lej 
6. szalagfurnér-ragasztó, kikiáltási ár 3.675 lej
7. függőleges lyukasztógép, kikiáltási ár 975
8. 2 kW-os  marógép, kikiáltási ár 1.950 lej

545300 Szászrégen, 
Petru Maior utca 33. szám 
tel: 0265/512-591, 0265/512-592

Marosvásárhely, 
Dózsa György utca 1-3. szám, 
tel.: 0265/250-982,
fax: 0265/261-093, e-mail:
dan.florescu@mfinante.ro
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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.


