
Bál a Palotában
Bécsi bálok hangulatát idéző ese-
ménynek ad otthont november 7-én a
marosvásárhelyi Kultúrpalota. A külön-
leges rendezvényt egy egyedi kam-
pánnyal népszerűsítették a
kezdeményezők.
____________2.
Kidőlt fák, áram
nélkül maradt 
települések 
Marosvásárhelyen a vasárnap dél-
utáni vihar tizenkét fát döntött ki, ame-
lyek négy autóban tettek kárt, a Maros
Megyei Kórház három épülete is meg-
rongálódott, és a közlekedésben is
fennakadások keletkeztek. 
____________4.
Sürgősségi mentés
világversenye 
Marosvásárhelyen
„Ma nem tartanánk itt, ha Marosvásár-
hely és Maros megye lakossága nem
karolta volna fel és nem támogatja a
sürgősségi szolgálat létrejöttét. Hu-
szonhét évvel ezelőtt az önök olvasói
és a napilapjuk népszerűsítésének
eredményeként is alakulhatott meg,
majd vált megyei és Országos Sür-
gősségi Életmentő Szolgálattá a
SMURD rohammentő szolgálat.
____________5.
Fellépni a diákok
érdekében
Az elmúlt napokban zajlott a Romániai
Magyar Középiskolások Országos
Szövetségének (MAKOSZ) idei sza-
badegyeteme. A Jobbágyfalván töltött
napok a kapcsolatépítésről és az ér-
dekvédelmi kérdésekről szóltak.
____________8.

Tágas terek, szép szobák nagy, beépített szekrényekkel, mu-
tatós fürdőszobával, falra szerelt tv-képernyővel, internet-
hozzáférhetőséggel, pánikgombbal, kellemes színek, kedves,
otthonos hangulat, előzékeny, türelmes személyzet – a külső
és az emberi feltételek is adottak ahhoz, hogy a vadonatúj
mezőbodoni idősotthonba beköltöző személyek jól érezzék
magukat. 

A felvonóval ellátott kétemeletes épület 12 kétágyas szobája 24 sze-
mély befogadására alkalmas. Jelenleg hét lakójuk van, a várólistán to-
vábbi négyen szerepelnek, a fennmaradó helyekre újabb jelentkezőket
várnak. A polgármesteri hivatal által fenntartott otthonban havi 1600 le-
jért látják el az idős személyeket. A lakók egyelőre a környező falvakból,
Dicsőszentmártonból és Marosludasról érkeztek. 

A farizeus
A romániai magyar közösség elvárásai vagy akár az RMDSZ köve-

telései nem rendkívüliek, minden civilizált országban magától értető-
dőnek számítanának, csak minálunk jönnek hisztérikus izgalomba tőle
egyesek. Mint legutóbb a múlt hét végén, amikor a vásárhelyiek köré-
ben már hírhedtnek nevezhető parlamenti képviselő, akinek egyetlen
célja – bármely helyi, megyei vagy országos funkciója idején – a ma-
gyar közösség jogos igényeinek visszaverése, akadályozása volt. És
ma is az. Elég, ha a már unalomig ismert erdőügyeket, a „magyar gró-
fok” leszármazottaival folytatott hadakozásait, a koronkai iskolaügyet,
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházzal kapcsolatos feljelentését em-
lítjük minden kommentár nélkül. 

Természetesen nem felejthetjük a marosvásárhelyi római katolikus
iskola ügyét sem, hiszen ugyancsak az említett képviselő kért minisz-
tériumi ellenőrzést az oktatási intézmény „törvénytelen” működése,
illetve az Unirea líceumban tanító román anyanyelvű pedagógusokat
ért „atrocitások” miatt. 

Miközben szinte rögeszmésen „tiltakozik” minden ellen, ami ma-
gyar, ugyanolyan rögeszmésen hajtogatja, hogy ő nem magyarellenes,
csak a románok jogaiért és a „törvényesség” betartásáért harcol, és
a magyarellenes hírverés csupán rosszindulatú címkézés.

Nos, a múlt hét végén újra kimutatta a foga fehérjét a római kato-
likus iskola ügyében. Dörgedelmes közleményben megengedhetetlen-
nek nevezte a katolikus iskola szülői közösségének felháborodását,
amelyet legutóbb pár nappal az iskolakezdés előtt tettek lóvá 

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 6. oldalon)

2017. szeptember 5., kedd 
LXIX. évfolyam 
201. (19690.) sz. 
Ára: 2 lej 
(előfizetőknek 1 lej) 

Mózes Edith

Bodolai Gyöngyi

Mezőbodonban várja lakóit 

Az elegáns, új idősotthon

Fotó: Nagy Tibor



Bécsi bálok hangulatát idéző
eseménynek ad otthont novem-
ber 7-én a marosvásárhelyi Kul-
túrpalota. A Kárpát-medence
legszebb szecessziós épületei
közé tartozó, 104 éves Palota
bálját a Mercur Egyesület a
Maros Megyei Múzeummal, a
Marosvásárhelyi Állami Filhar-
móniával és a Dance Art Sport-
klubbal partnerségben szervezi. 

A különleges rendezvényt egy
egyedi kampánnyal népszerűsítették a
kezdeményezők. Erről, illetve magáról
a bálról Cristina Manoilă társszervezőt
kérdeztük.

– A Bohemia kvartettel és a Dance
Art Sportklubba járó gyermekekkel
egy negyedórás minielőadást szervez-
tünk a Színház téren a bál népszerűsí-
tésére. A kvartett Pachelbel Kánonját
és Csajkovszkij Virágkeringőjét
játszta, a Dance Art kis táncosai (Sara
Coroş és Vonucz Richard) pedig Sosz-
takovics-dallamokra lejtettek végig a
téren. Több tíz járókelőt állított meg a
produkció, és az arcok, tekintetek el-
árulták, hogy minden arra járót sikerült
meglepni, gyönyörködtetni.

– Meséljen kicsit a bálról.
– Nagyszabású, nagy hagyomány-

nyal rendelkező kulturális rendezvé-

nyek forgatókönyve szerint szervezzük
ezt az eseményt. Több táncospár, fel-
nőtt- és gyermektáncosok lépnek majd
közönség elé, a repertoárból nem hi-
ányzik majd a bécsi és az angol ke-
ringő, a polka és a francia négyes sem.
A rendezvény házigazdája Virgil Ianţu
ismert médiaszemélyiség lesz, a fellé-
pők között pedig olyan nevekkel talál-
kozunk, mint Irina Iordăchescu
szoprán, Cătălin Vasiliu tenor. A Ma-
rosvásárhelyi Állami Filharmóniát
Gheorghe Costin vezényli. A műsort
híres sporttáncosok produkciói színe-
sítik, a koreográfusok a Dance Art
Sportklub ismert táncoktatói, Somodi

Márton János és Katalin. A Kultúrpa-
lota csodálatos nagytermében az Alles
Walzer, azaz Mindenki keringőre! fel-
hívás is elhangzik majd, így valóban
rendkívüli estére számíthatnak a jelen-
levők.

– A Palota báljának jótékonysági
jellege is van?
– Természetesen. A jegyárakból

gyűlt bevétel egy részét a Maros Me-
gyei Múzeumnak adományozzuk, új
műtárgyak beszerzésére.

A november 7-én 18 órakor kez-
dődő esemény résztvevői a balulpala-
tului.ro honlapon tájékozódhatnak a
jegyfoglalásról.

Ma VIKTOR és LŐRINC,
holnap ZAKARIÁS napja.
ZAKARIÁS: a héber eredetű
Zekarja, Zecharja latinosított
alakja. Jelentése: Jahve ismét
megemlékezett.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. szeptember 4.
1 EUR 4,5949
1 USD 3,8558

100 HUF 1,5015
1 g ARANY 165,4407

Kézművesfesztivál a várban
A Creative Hands (Kreatív Kezek) Egyesület harmadik al-
kalommal szervezi meg a hét végén Marosvásárhelyen a
Kézzel készült, Maros megyében (Lucrat de mână în
Mureş) címet viselő, helyi kézműveseket népszerűsítő
fesztivált. A rendezvénynek ezúttal a vár ad otthont. Az ér-
deklődőket péntektől vasárnapig a Mészárosok bástyájá-
ban a kézművestermékek gazdag kínálata mellett
olvasósarok és művészi pillanatok is várják, a gyermekek
pedig alkotóműhelyekben tehetik próbára ügyességüket. 

Szerdai párbeszédek
A Fa-milia Centrum Egyesület szervezésében szeptember
6-án 18 órakor kerül sor a Szerdai párbeszédek beszélge-
tősorozat évadkezdő találkozójára a marosvásárhelyi Ama
Deus kávézóban Átmenetek. Átmegyek-e? címmel. A
téma: az életet meghatározó folyamatos átmenetek soro-
zata. Beszélgetnek: Czikó László és Bakó Mária. 

Szimfonikus évadnyitó hangverseny
Szeptember 7-én, csütörtökön este 7 órakor szimfonikus
évadnyitó hangversenyre várják a marosvásárhelyi Kultúr-
palota közönségét. Vezényel Konrad von Abel németor-
szági karmester, hegedűn játszik Roxana Oprea. Műsoron:
Kodály Zoltán – Marosszéki táncok, Csajkovszkij – Rómeó
és Júlia – nyitányfantázia, N. Rimszkij-Korszakov – Sehe-
rezádé. 

Könyvbemutató és előadás
A Maros Megyei Múzeum szervezésében dr. Szinyei
Merse Anna művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria
nyugalmazott főmuzeológusa Dósa Géza képzőművészről
szóló könyvét mutatják be szeptember 6-án, szerdán dél-
után 6 órai kezdettel Marosvásárhelyen, a Kultúrpalota Tü-
körtermében. A könyvbemutatót követően a
művészettörténész Dósa-kortársak – akiknek megadatott
a kiteljesedés címmel tart vetített képes előadást.

Incze István fotókiállítása
Incze István (AFIAP) fotóművész Múltunk a jelenben című
fotókiállításának megnyitójára kerül sor szeptember 7-én,
csütörtökön 18 órakor a Bernády Házban. Közreműködik
a Tűzvarázs együttes. A kiállításon egy „sámánesküvő” pil-
lanatai, Bözödújfalu tragédiája és egy baronessz minden-
napjai is bemutatásra kerülnek. A bárókisasszony
szerepében Ritziu Ilka Krisztina színművésznő látható.

Az Évszakok az Arielben
Az Évszakok című előadásával nyitja meg az új évadot
szeptember 8-án, pénteken délután 6 órakor a marosvá-
sárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház. A 4 éven aluli
nézőknek szóló előadásra a 0740-566-454-es telefonszá-
mon lehet jegyet foglalni. 

XII. nemzetközi kutyakiállítás
A hét végén, szeptember 9–10-én, szombaton és vasárnap
délelőtt 10 órai kezdettel a marosvásárhelyi Ligetben kerül
sor a Dracula Dog Show című, tizenkettedik nemzetközi
kutyakiállításra. A legszebb kutyák seregszemléjét, a Best
in Show programot szombaton 19 órakor a várban tartják.
Vasárnap 15 órától a Ligetben kerül sor a Best in Show
programra.

Rocksuli-klubest
Szeptember 9-én, pénteken este 8 órakor a Rocksuli 
klubestjére kerül sor a marosvásárhelyi Sinaia/Sörház utcai
Jazz Clubban. Meghívottak: a BadClinton és KentauRock
együttesek. A belépő 10 lejbe kerül, a Rocksuli tagjainak
ingyenes. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 
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6 óra 46 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 54 perckor. 
Az év 248. napja, 
hátravan 117 nap.

   2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK ______________________________________ 2017. szeptember 5., kedd

IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulások

Hőmérséklet:
max. 210C
min. 110C Nagy Székely Ildikó 

Megyei hírek

Bál a Palotában
A Színház téren keringőztek

Európa történetében a reformáció
meghatározó hatást gyakorló folya-
matként jelentkezett, melynek kezde-
tére 500 év távlatából emlékezünk. A
reformáció nemcsak hitbeli megúju-
lást váltott ki a keresztény egyház-
ban, hanem ezzel párhuzamosan
olyan kulturális és társadalmi irány-
váltást indított el, amely kihatással
volt az egész kontinens későbbi élet-
ére. A Korunk ezért tartotta fontos-
nak, hogy teret biztosítson a fél
évezredes évfordulónak – a kérdés-
kör reprezentatív erdélyi szakértői-
nek bevonásával. A tematikus
összeállítás szerzői és címei: Geréb
Zsolt: Fél évszázados a nyugati ke-
resztény egyház reformációja; 
Buzogány Dezső: Melanchthon
Fülöp, az erdélyi református egyház

ősatyja; Kovács Sándor: Az unitárius
reformáció nyomában; Ősz Sándor
Előd: Erasmus Johannis kolozsvári
unitárius lelkipásztor könyvtárának
Kálvin-köteteiről; Geréb Zsolt: Fel-
sőcsernátoni Bod Péter egyházi író és
irodalomtörténész emlékezete; Ko-
lumbán Vilmos József: A megfontolt
iskolaszervező, Backamadarasi Kis
Gergely; Péter Éva: Zsoltáréneklés
Erdélyben; Benkő Tímea: Járosi
Andor és a liturgiareform. Az össze-
állítás illusztrációs anyaga a kolozs-
vári Protestáns Teológiai Intézet
Kurta József által rendezett kiállítá-
sából származik (Biszak Szabolcs
fotói). A lapszám megemlékező
tömbbel búcsúzik a Korunk hosszú
időn keresztül volt főszerkesztőjétől,
Kántor Lajostól.  

Korunk – szeptember 
REFORMÁCIÓ – 500



A tanév szeptember 11-én kezdődik, jelentette ki
hétfői sajtótájékoztatóján Liviu Pop tanügyminisz-
ter. 

A szaktárca vezetője kifejtette: a szülőkkel, diákokkal,
szakszervezetekkel még februárban megegyezett arról a szak-
tárca, hogy egy tanévnek 35-36 tanítási hétből kell állnia,
ezért a 2017–2018-as tanévet muszáj szeptember 11-én meg-

kezdeni.  „Nagyon sok iskolában folynak felújítási munká-
latok, nem hinném, hogy az iskolakezdés egy héttel való el-
halasztása sokat változtatna a helyzeten, ha őszinték akarunk
lenni. A Szülői Szövetségek Föderációjával még idén febru-
árban meghoztuk a döntést, miszerint a tanév szeptember 11-
én el fog kezdődni” – szögezte le a tanügyminiszter.
(Agerpres)

Feltételes szabadlábon 
a FNI-csőd felelőse

Feltételes szabadlábra helyezték az Országos Befek-
tetési Alap (FNI) csődje miatt 10 év szabadságvesz-
tésre ítélt Nicolae Popát, miután 3 évet és 2 hónapot
töltött rács mögött. A szabadlábra helyezésére a gă-
eşti-i törvényszéknél tettek javaslatot, annak bírái
pedig jóváhagyták a kérést. A giurgiui törvényszék 10
év és 4 hónap szabadságvesztésre ítélte a FNI csődje
ügyében Nicolae Popát, akit 2006-ban távollétében 15
év börtönbüntetésre ítéltek Ioana Maria Vlasszal a FNI
2000-ben bekövetkezett bukása miatt. A csőd nyomán
több mint 100 000 romániai lakos vesztette el a befek-
tetett pénzét. (Mediafax)

Egymillió euró a belépőkből 
Az év első nyolc hónapjában 265.000 turista kereste
fel a vajdahunyadi várat, a város így több mint egymil-
lió eurót nyert a belépőkből. Minden évben az augusz-
tus hozta el a látogatói csúcsot – idén 73.849-en járták
végig a várat, akik összesen 1.625.257 lej értékben
vásároltak belépőt. Vajdahunyad polgármestere beje-
lentette, egy európai uniós projekt keretében a vár
több látványosságát is felújítják az elkövetkező idő-
szakban. Idén a vajdahunyadi önkormányzat elnyert
egy 5 millió eurós pályázatot, ami több látványosság
felújítását is lehetővé teszi, ugyanakkor egy középkori
parkot is kialakítanak a vár aljában. (Mediafax)

Átszervezik az adóhatóságot 
A begyűjtés hatékonyságának növelése érdekében
egyesítenék az Adócsalásellenes Főigazgatóságot
és az Adóellenőrzési Igazgatóságot – erről is beszél-
tek a politikai vezetők hét végi, mamaiai találkozóján
a Mediafax hírügynökségnek adóhatósági források.
Mihai Tudose kormányfő kijelentette, Romániában a
leggyengébb a héabegyűjtés hatékonysága, ami
miatt lejmilliárdok vesznek el. A pénzügyminisztérium
adatai szerint az idei év első hét hónapjában 5,1 mil-
liárd lejes költségvetési hiányt jegyeztek, ami a bruttó
hazai termék (GDP) 0,63 százalékát jelenti, miköz-
ben a tavalyi év azonos időszakában 1,74 milliárd
lejt, azaz a GDP 0,23 százalékát tette ki a deficit. 

8,1 százalékkal nőtt 
a kiskereskedelem

Az első hét hónapban 8,1 százalékkal nőtt a kiske-
reskedelmi forgalom volumene a tavalyi év azonos
időszakához mérten – közölte hétfőn az országos
statisztikai intézet. A szezonális és naptárhatással ki-
igazított érték szerint a növekedés 7,4 százalék volt.
A bővülést főként az üzemanyag-értékesítés gene-
rálta, amely 10,7 százalékkal gyorsult, de a nem élel-
miszerekből is 10,6 százalékkal többet adtak el a
vizsgált időszakban. Az élelmiszerek, italok és do-
hánytermékek értékesítése 3,8 százalékkal emelke-
dett. Júliusban a kiskereskedelmi forgalom volumene
10,1 százalékkal nőtt a tavalyi hetedik hónaphoz
mérten, a szezonális és naptárhatással kiigazított
érték szerint a növekedés 8,2 százalék volt. Elemzők
arra számítanak, hogy az idén kisebb lesz a kiske-
reskedelmi forgalom növekedése a tavalyihoz ké-
pest, de így is a belföldi fogyasztás lesz a gazdasági
növekedés fő hajtóereje. (MTI)
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sokadjára, a pápai nagykövettel együtt. Hiszen a sok
huzavona, ügyészségi kihallgatások után (amelyekről
folyamatosan tájékoztattuk olvasóinkat) azt az ígéretet
kapták a szaktárca vezetőjétől, hogy ha pár nap alatt si-
kerül megfelelő számú diákot toborozni a cikluskezdő
osztályokba, akkor indulhatnak is ezek az osztályok, ami
biztosíthatná az oktatási intézmény további működését.
Ezzel szemben jött a kormányfői ukáz, hogy mégsem.

A szülők felháborodása ezek után több mint jogos
volt, és nem csoda, ha a felelős intézményvezetők azon-
nali menesztését követelték, és bejelentették a tiltakozó
akciók folytatását a törvényes kereteken belül.

És itt lépett ismét színre az említett parlamenti kép-
viselő a közleményével, amelyet egyes román lapok
nagy örömmel közöltek, tovább fokozva a feszültséget.
A képviselő, mint már említettük, megengedhetetlennek,
sőt egyenesen törvénybe ütközőnek nevezte a követelést.
És mivel költői lélek egyébként, színesen ecsetelte a tör-
vénytelenséget, amellyel „politikai-etnikai” támogatás-
sal létrehozták a katolikus iskolát, majd azt mondja,
hogy „a törvény előtt minden állampolgár egyenlő, pri-
vilégiumok és diszkrimináció nélkül”.

Végül „bölcsességre” biztatja a szülőket, arra, hogy
„bízzanak a törvény győzelmében”, és vigyázzanak a
Marosvásárhelyre jellemző „multietnikai szellemre”, ne
hagyják „etnikai természetű” álkonfliktusokba sodor-
tatni magukat. 

Így kell farizeus módon, a jóindulat látszatát keltve
borzolni az érintetteknek az évek óta tartó kálvária
miatt amúgy is pattanásig feszült idegeit. 

A farizeus
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Több mint fél tonna olyan aranyat
foglaltak le külföldön az ukrán hatósá-
gok, amit az Oroszországba menekült
Viktor Janukovics volt államfő közvet-
len környezete lopott el és vitt ki Ukraj-
nából – hozta nyilvánosságra Jevhen
Jenyin főügyészhelyettes az Insider
című ukrán hírportálnak adott hétfői in-
terjújában. A tisztségviselő azt nem
árulta el, hogy melyik külföldi ország-
ban foglalták le a nagy mennyiségű
aranyat. Annyit mondott csak, hogy az
ukrán hatóságok néhány hete kaptak tá-
jékoztatást erről a hatóságok közötti
együttműködés keretében.

Jenyin szavai szerint a menesztett ál-
lamfő és idősebb fia barátai, üzlettársai
– akiket Ukrajnában „a család”-nak
neveznek – összesen megközelítőleg 40
milliárd dollár kárt okoztak az ország-
nak. „Mostanra több, főként európai
országban mintegy 200 millió dollárnak

megfelelő összeget foglaltak le. Mind-
azonáltal, még korai azt állítani, hogy
kimerítettük volna minden lehetőségün-
ket a Janukovics-rezsim által ellopott
vagyontárgyak felkutatásában” –
mondta a helyettes főügyész.

Jurij Lucenko főügyész május végén
közölte, hogy az addig eltelt egy év alatt
az ügyészségeknek és a rendvédelmi
szerveknek köszönhetően 52 milliárd
hrivnyát sikerült visszajuttatni az állami
költségvetésbe a korábbi vezetés által el-
sikkasztott pénzekből. Egy hónnappal
korábban, április végén arról adott hír
a főügyész, hogy átutalta Ukrajna költ-
ségvetésébe az ukrán állami Oscsad-
bank a Viktor Janukovics és
környezetének zárolt számláin lévő, ös-
szesen 1,5 milliárd dollár összeget. Hoz-
zátette, hogy az utalás egy egész
munkanapot vett igénybe, és készpénz-
ben, 100 dolláros bankjegyekből ez az

összeg 15 tonnát nyomott volna. 2014
májusában Pavlo Petrenko igazságügyi
miniszter még azt mondta, hogy Januko-
vics és környezete mintegy 100 milliárd
dollárt vitt ki törvénytelenül külföldre
Ukrajnából, egy részét készpénzben.

Viktor Janukovics Ukrajna negyedik
államfőjeként 2010. február 25-től
2014. február 22-ig volt hivatalban. Az
európai integrációt és hatalomváltást
követelő kijevi Majdan-tüntetések nyo-
mán a parlament menesztette posztjáról
azután, hogy a rendfenntartók éles lő-
szerrel lőttek a demonstrálókra. A vé-
rengzésben több mint százan vesztették
életüket. Janukovics a leváltásáról ho-
zott parlamenti döntés meghozatalakor
már szökésben volt Oroszország felé.
Kormánya több tagja, köztük Mikola
Azarov miniszterelnök is elhagyta Uk-
rajnát, jelenleg a hírek szerint szintén
Oroszországban tartózkodik. (MTI)

Lefoglalták az aranyat, amit Janukovics környezete vitt ki Ukrajnából

Tanévkezdés szeptember 11-én 

Több mint egymillióan tüntettek hétfőn Groznijban
a mianmari rohingják üldöztetése ellen, a „muszli-
mok elleni népirtásnak” minősítve az ottani esemé-
nyeket – közölte belügyi forrásokra hivatkozva a
RIA Novosztyi orosz hírügynökség.

A grozniji megmozdulás résztvevői arra szólították fel Vla-
gyimir Putyin orosz elnököt, hogy vesse latba befolyását a mi-
anmari erőszak leállítása érdekében. Videoüzenetében
Ramzan Kadirov csecsen vezető a rohingják elleni katonai
fellépést a holokauszthoz hasonlította.

„Ha Oroszország támogatni fogja ezeket a sátánokat (a mi-
anmari kormányhadsereget), akik ma bűncselekményeket kö-
vetnek el, akkor ellene vagyok Oroszország álláspontjának,
mert saját megítéléssel, saját állásponttal rendelkezem” – han-
goztatta.

Az orosz fegyveres erők a kilencvenes években két háborút
vívtak meg Csecsenföldön. Kadirov az apjával, Ahmad Ka-
dirov volt csecsen elnökkel együtt előbb a szakadárok oldalán

harcolt, majd átállt Moszkva oldalára. Vasárnap többtucatnyi
muzulmán férfi tüntetett Mianmar moszkvai nagykövetsége
előtt. A megmozdulást nem egyeztették előre a hatóságokkal.

Az északnyugat-mianmari Arakán államban múlt héten ro-
hingja lázadók összehangolt támadást indítottak több rend-
őrőrs és egy katonai támaszpont ellen. Az Arakáni Rohingja
Üdvhadsereg (ARSA) nevű lázadó csoport rajtaütései nyomán
fegyveres összecsapások törtek ki, s a mianmari hadsereg
„tisztogatási műveletbe” kezdett. A harcokban több mint
négyszáz ember – zömében rohingja gerilla – vesztette életét.
Az ENSZ hétfői jelentése szerint a rohingják közül eddig
közel 90 ezren menekültek át Bangladesbe.

Az orosz külügyminisztérium a múlt héten elítélte a ro-
hingja lázadók akcióit. Moszkva fejlődő országokkal kapcso-
latos hivatalos állásfoglalásai többnyire abból indulnak ki,
hogy a hivatalban lévő kormányoknak joguk van önálló, kül-
földi beavatkozástól mentes belpolitikát folytatni. (MTI)

Tiltakozás Groznijban a mianmari rohingják mellett

Az ankarai kormány politikája lehetetlenné teszi,
hogy Törökország csatlakozzon az Európai Unióhoz
– közölte hétfőn Margarítisz Szkínász, az Európai
Bizottság (EB) vezető szóvivője.

Szkínász az EB szokásos napi sajtóértekezletén a brüsszeli
testületet vezető Jean-Claude Juncker előző heti szavait
idézte, amelyek szerint Törökország „hatalmas lépésekkel”
távolodik Európától.

Juncker a múlt héten kijelentette: szeretné, ha a törökök fel-
ismernék, hogy a csatlakozási tárgyalások kudarcáért teljes
mértékben a Recep Tayyip Erdogan államfő vezette rezsimet
terheli a felelősség.

A szóvivő ennek kapcsán rámutatott, hogy a csatlakozási
tárgyalások megszakításáról az uniós tagállamok dönthetnek,
nem az Európai Bizottság.

Hozzátette továbbá, hogy Juncker a kérdést érinteni fogja
a jövő heti évértékelő beszédében is Strasbourgban.

Később Martin Selmayr, az EB elnökének kabinetfőnöke
is megszólalt a témában, hangsúlyozva, hogy „Európa ajtaja
még nyitva áll Törökország előtt, de ez nem marad így so-

káig” a jelenlegi körülmények mellett. A Politico hírportál tu-
dósítása szerint a Juncker jobbkezének tartott német politikus
egy hétfői brüsszeli konferencián rámutatott, hogy az európai
vezetők egyre inkább elfordulnak Törökországtól, válaszul a
törökországi változásokra.

A német kancellárjelöltek vasárnapi televíziós vitáján An-
gela Merkel és kihívója, Martin Schulz is a török uniós csat-
lakozási tárgyalások megszakítása mellett foglalt állást.
Kettejük közül azonban Merkel óvatosabb álláspontot képvi-
selt, mondván, hogy bár sem ő, sem pártja soha nem akarta,
hogy Törökország uniós tag legyen, nem szabad „rácsapni az
ajtót” Ankarára.

A tagállamok kormányait tömörítő tanács tavaly december-
ben úgy döntött, hogy az EU a törökországi puccskísérletet
követően bevezetett intézkedések miatt nem nyit újabb csat-
lakozási fejezeteket Ankarával.

Az 1999 óta tagjelöltnek számító Törökországgal 2005-ben
kezdődtek meg a tényleges csatlakozási tárgyalások, de a 35
megvitatandó fejezet közül azóta is csak 16-ot sikerült meg-
nyitni, s ezek közül mindössze egyet tudtak lezárni. (MTI)

EB: Ankara politikája lehetetlenné teszi Törökország
uniós csatlakozását 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség tegnapi felhí-
vásában arra kérte tagságát és szimpatizánsait, hogy minél na-
gyobb számban vegyenek részt szeptember 6-án, szerdán
délután 6-tól a marosvásárhelyi prefektúra előtti tiltakozó
megmozduláson. „A marosvásárhelyi Római Katolikus Gim-
názium helyzete egy héttel az iskolakezdés előtt is tisztázat-
lan. Egy éven keresztül csúfot űztek a szülőkből, semmibe
vették a diákok jövőjét, végveszélybe sodorták az iskolát.
Helyi szinten minden próbálkozást elgáncsoltak. A diákok jö-
vője a tanügyminiszter kezében van. Nyomást kell gyakorol-
nunk a minisztériumra, hogy biztosítsa az iskola működését.
Ezért tüntetünk!” – áll az RMDSZ szerkesztőségünkhöz el-
juttatott közleményében. A szövetség arra kéri szimpatizán-
sait, hogy mindenki vigyen magával egy barátot és egy
gyertyát. Az erdélyi magyar pártok – a Magyar Polgári Párt
(MPP), az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) – is a részvételre

biztatják tagságukat, szimpatizánsaikat. Arra kérnek minden
civil és politikai szereplőt, hogy „helyezzék közösen nyomás
alá Románia kormányát, tegyenek meg mindent annak érde-
kében, hogy a marosvásárhelyi iskola ügye megoldódjon, s a
felekezeti oktatáshoz való jog se sérüljön” – áll az EMNP köz-
leményében. A Civilek a Katolikus Iskoláért szülői csoport
közleményében a státus által megfogalmazott felhívást köz-
vetítette tovább, fenntartva a Civilek által szervezett tüntetés-
sorozat kiáltványát, mely a nagyméretű tüntetés alapját
képezi. „Felkérjük Önöket, benneteket, álljatok mellénk, hogy
gyermekeinkért folytatott harcunkat sikerre vihessük!” – áll
a közleményben. A Romániai Magyar Pedagógusszövetség
(RMPSZ) szintén felkéri a megye pedagógusait, hogy isme-
rőseikkel együtt vegyenek részt a szerdai tüntetésen – közölte
a Népújsággal Horváth Gabriella, az RMPSZ Maros megyei
szervezetének elnöke. (A. I.)

Tüntetés a marosvásárhelyi katolikus iskoláért 



Tegnap megkezdődött a
tanév a marosszentgyörgyi
Angyalka bölcsődében. A ta-
valyelőtt átadott korszerű lé-
tesítmény idén is telt házzal
üzemel, hatvan gyerek befo-
gadására alkalmas, de még
egy csoportra való apróság
szerepel a várólistán. 

Valóságos gyerekparadicsom
várja tegnaptól ismét reggelente a
marosszentgyörgyi aprónépet: új,
jól felszerelt épület, barátságosan
berendezett termek és mosolygós,
családias hangulatot teremtő sze-
mélyzet – pár szóban így lehetne
jellemezni a marosszentgyörgyi
bölcsődét. 

Szakács-Mikes Júlia igazgatónő
(fotó) elmondta, egyre népszerűbb a
bölcsőde a kisgyerekes családok kö-
rében, míg első évben 30 gyerekről
gondoskodtak, tavaly és idén is telt
ház van, azaz hatvan gyereket írattak
be. Mi több, még egy csoportra való
szerepel a várólistán. Idén június
első három hetében volt a beiratko-
zási időszak, és már az első napok-
ban betelt a helyek nagy része. A
legkisebb gyerek csupán hét hóna-
pos. 

Sófalvi Szabolcs polgármester
hangsúlyozta, a községben nagy
igény mutatkozik a bölcsőde iránt,
ugyanis a népességnövekedés
szempontjából Marosszentgyörgy
az egyik leggyorsabban fejlődő
község. Sok gyerek születik, és
egyre több fiatal család választja
lakhelyéül a települést. A maros-
szentgyörgyi óvoda udvarán lévő
egyszintes, hatvan férőhelyes épü-
letet uniós forrásokból építtette fel

a helyi önkormányzat, mintegy se-
gítségként azon kisgyerekes szülők
számára, akik egyébként arra kény-
szerültek volna, hogy a városba
hozzák gyerekeiket bölcsődébe,
vagy pedig bébiszittert fogadjanak.
A községvezető szerint, elsősorban
a kétéves gyereknevelési szabad-
ság lejárta után jelent nagy segítsé-
get az édesanyáknak, hogy még
egy évig, azaz óvodakezdésig cse-
metéiket gyerekbarát környezet-
ben, szakemberek felügyelete alatt
hagyhatják. 

És az sem mellékes, hogy a csa-
ládok anyagi hozzájárulása jövede-
lem- és gyereklétszámfüggő, a
gyerek ellátásával járó költségek
legtöbb húsz százalékát állja a csa-
lád, a fennmaradó részt a maros-
szentgyörgyi önkormányzat fedezi. 

– Arra törekedtünk, hogy a böl-
csőde ne egy intézmény legyen,
hanem egy fészek, ahol a gyerekek
biztonságban érzik magukat, és
családias hangulatban töltik el a
délelőttöt. A személyzet kiválasz-
tásakor is szempont volt, hogy a
szakmaiság mellett emberként is
odaadással tudjanak viszonyulni a
legkisebbekhez – fűzte hozzá a
polgármester. 

A tegnapi tanévkezdéskor a hat-
van gyerek közül negyven első al-
kalommal érkezett a bölcsődébe,
tehát gyakorlatilag először marad-
tak el a szüleiktől, de ottjártunkkor
elégedetten tapasztaltuk, hogy az
Angyalka bölcsőde személyzete
nemcsak gyerek-, hanem szülőba-

rát is, azaz az igazgatónő irodájá-
ban több alkalommal is csengett a
telefon, egy-egy aggódó szülő ér-
deklődött gyereke hogyléte felől,
az igazgatónő pedig azonnal beszá-
molt neki arról, hogy evett-e, sírt-
e az újdonsült bölcsődés. A szülők
nyugalma érdekében itt ez is meg
van engedve. Emellett egy zárt
csoportot hoztak létre a közösségi
oldalon, ahová a délelőtt folyamán
pillanatképeket töltöttek fel, hogy
a szülők követni tudják a csoport-
szobákban történteket, hogy éppen
mit csinál a gyerekük. A korosztály
alapján csoportokra osztott kicsik-
ről 22 fős személyzet gondoskodik,
tizenöt gyerekkel két óvónő és két
dadus foglalkozik. 

Ottjártunkkor a csoportokban jó
hangulat uralkodott, egyesek mon-
dókáztak, játszottak, mások éppen
tízóraiztak. Bár akadt egy-két gye-
rek, aki nem akart leülni és enni a
többiekkel, a dadusok kitartóak
voltak és játékosan próbáltak né-
hány falatot becsempészni a szá-
jukba. A gyerekek étkeztetését
catering rendszerben oldják meg, a
falra kifüggesztett és napokra le-
osztott heti menü igen változatos-
nak ígérkezik. 

Szakács-Mikes Júlia elmondta,
bár az óvoda udvarán van a létesít-
mény, külön játszóteret alakítottak
ki a bölcsibe járó apróságoknak,
biztonságosabb így, hiszen egy
egy-két éves gyerek másként ját-
szik, mint egy ötéves óvodás.
(menyhárt)

Marosvásárhelyen a vasárnap
délutáni vihar tizenkét fát
döntött ki, amelyek négy au-
tóban tettek kárt, a Maros
Megyei Kórház három épülete
is megrongálódott, és a közle-
kedésben is fennakadások ke-
letkeztek. 

A közel fél órán át tartó felhősza-
kadást kísérő erős szél Marosvásár-
helyen fákat döntött ki, illetve egy
reklámtáblát is leszakított az egyik
bevásárlóközpont faláról. Személyi
sérülés szerencsére nem történt, vi-
szont gépkocsik rongálódtak meg,
és a vezetékekre zuhant fák miatt
települések maradtak áram nélkül.
A Maros Megyei Vészhelyzeti Fel-
ügyelőség sajtószóvivője, Cristian
Virag lapunknak elmondta, többek
között az 1918. December 1., a Gri-
gorescu, Gábor Áron, Aurel Fili-
mon, Bodoni, Béke, Gheorghe
Marinescu utcákban, a Segesvári
úton, valamint a Vár sétányon a
vihar által kidöntött fáktól kellett
vasárnap az esti órákban felszaba-
dítani az úttestet. A vihar nyomán
egy marosvásárhelyi tömbház, va-
lamint a tüdőklinika tetőzete is
megrongálódott. A felügyelőség
nyilvántartása szerint a megyeköz-
ponton kívül Nyárádszeredában,
Szászrégenben és Dánoson okoztak
gondot a kidőlt fák. 

A Maros Megyei Klinikai Kór-

ház lapunkhoz eljuttatott közlemé-
nye értelmében az intézményhez
tartozó három épületben is kárt tett
a vasárnap esti vihar. Egy kidőlt fa
megrongálta a tüdőgyógyászati kli-
nika egyik gázvezetékét, egy alkal-
mazottnak a kórház udvarán
leparkolt gépkocsiját, illetve lesza-
kította az internet- és telefonkábe-
leket. A kórház vezetősége szerint
két órán belül mind a gáz-, mind a
telefon- és internetszolgáltatás hely-
reállt. 

A bőrgyógyászati klinika épüle-
ténél egy áramelosztó berendezést
rongált meg egy kidőlt fa. Azóta az
áramellátást helyreállították, és teg-
nap folyamatban volt a meghibáso-
dott áramelosztó javítása. 

A gyermekgyógyászati részleg
épületében szintén az internet- és
telefonkábelek sérültek meg. Előbbi
problémát megoldották, és hétfőn a
telefonszolgáltatás  helyreállításán
dolgoztak – derül ki a kórház veze-
tőségének a közleményéből. 

A vasárnapi vihart követően már
aznap este több, zömében vidéki te-
lepülésekről jelezték, hogy órák óta
áramszolgáltatás nélkül maradtak,
például Marossárpatakon, illetve
Marosszentanna egyes részein. La-
punk az Eletrica áramszolgáltató
vállalat sajtóirodájához fordult, azt
szerettük volna megtudni, Maros
megyében hány települést és hány
háztartást érintett a vihar okozta
áramkiesés, továbbá, hogy hétfőre
sikerült-e mindenik szóban forgó

helyszínen újraindítani a szolgálta-
tást. A sajtóosztály munkatársa írás-
ban kérte a kérdéseinket, viszont
lapzártáig ezekre nem érkezett vá-
lasz. 

Az Electricának egy előző közle-
ménye értelmében a nem beterve-
zett áramkiesések esetén a
szolgáltató városi környezetben,
megfelelő időjárási viszonyok kö-
zepette legtöbb 8, vidéken pedig 18
órán belül köteles újraindítani a

szolgáltatást. Rendkívüli időjárási
viszonyok közepette ez a határidő
48 órára tolódik ki. 
Ítéletidő országszerte

Hírügynökségi források szerint
országszerte csaknem 200 fát dön-
tött ki a szél, és több tucat háztetőt
rongált meg a vasárnapi vihar. A
tűzoltók 17 megye 62 településén
és Bukarestben is részt vettek a vi-
harkárok elhárításában. 

A tűzoltóknak 172 kidöntött fa
eltávolításában kellett segédkez-
niük, valamint 13 lakásból, nyolc
udvarról és öt alagsorból kellett el-
távolítaniuk a vizet.

A legtöbb viharkár Kolozs me-

gyében történt, ahol a tűzoltóknak
30 kidöntött fa eltávolításában kel-
lett segédkezniük, valamint tíz la-
kásból és három alagsorból kellett
kiszivattyúzniuk a vizet. Az erős
szél miatt 105 háztető és 5 tömb-
háztető rongálódott meg.

Mivel az elkövetkező időszakban
is heves szélviharra lehet számítani,
a tűzoltók arra kérnek mindenkit,
hogy olyankor maradjanak otthon,
vagy húzódjanak be biztonságos
helyre. Az autókat, amennyiben
lehet, ilyenkor tanácsos a fáktól és
a villanyoszlopoktól távolabb eső
helyekre parkolni.

Fotó: Nagy Tibor
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Kórházépületeket rongált meg a vihar
Kidőlt fák, áram nélkül maradt települések 

Telt ház a marosszentgyörgyi bölcsődében Neverland 
A 3G Színház bemutatójáról

Új színház, illetve társulat
alakult Marosvásárhelyen,
amellyel a város világviszony-
latban is rangos helyen áll a
lakosság számarányára vetí-
tett teátrumok szempontjá-
ból. A társulat a 3G Színház
nevet viseli, és az idei évad
kezdetén, az elmúlt hét végén
premierrel is bemutatkozott.
A Neverland című produkció
bemutatójára szeptember 3-
án, vasárnap este került sor a
marosvásárhelyi várban talál-
ható Mészárosok bástyájá-
ban. 

Amint az a társulat által elküldött
közleményben áll, az újonnan ala-
kult 3G színház egyik célkitűzése a
fiatal dramaturgok felkarolása,
ennek köszönhetően jött létre Alexa
Băcanu dramaturg és Leta Popescu
rendező közreműködésével az elő-
adás, amely a 3G Színházi Egyesü-
let profiljába jól illeszkedik.

A Neverland című előadás az idei
évad első olyan produkciója, amely
a 3G Színház, az Országos Kulturá-
lis Alap és a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal által
kezdeményezett Szociális terápia
kortárs színházon keresztül című
projekt második kiadásának a része. 

Leta Popescu azon fiatal rende-
zők közé tartozik, akik elsősorban a
független színházi mozgalmak
terén otthonosak, és akik munkájuk
során aktívan és rendszeresen be-
vonják a dramaturgokat a színpadi
munkába. Alexa Băcanu dramaturg
munkájával találkozhatott már a
marosvásárhelyi közönség a
M.I.S.A Părut című előadás kereté-
ben, amelyet a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház is meghívott. A
Neverland című produkció során
Alexa Băcanu harmadszor dolgo-
zott Leta Popescu rendezővel. Az
előadás szereplői: Raisa Ané, Laura
Mihalache, Ştefan Mura és Pál

Emőke, díszlet- és jelmeztervezője
Szőke Zsuzsi, zeneszerzője Boros
Csaba. 

Neverland az a szabadságot
szimbolizáló hely, ahová elfelejtünk
visszatérni.

Három nő és egy férfi esküvőjük
napján találkozik egymással. Az es-
küvő fontos pillanattá válik, de nem
a klasszikus értelemben. Mi történ-
het egy olyan ünnepségen, ahol Ne-
verland négyük életbeli stációit
követi, érintve életük nagy veszte-
ségeit és pozitív pillanatait. Kinga,
Rada, Andreea és Fábián egy nor-
mális életre vágyik, azt veszélyez-
tetve akár, hogy banálissá vagy
természetellenessé válnak. Milyen
irányba visz az, hogy követjük a
társadalmi elvárásokat, miről álmo-
dunk igazából? Ez az előadás egy
olyan utazásra hív meg bennünket
a „Neverland”-be, ahol megtapasz-
talhatjuk azt a teljes szabadságot,
ahová elfelejtünk sokszor vissza-
térni.

– Normális emberek – a közép-
osztály képviselői, látszólag minde-
nük megvan, de a lényegi dolgok
mégsem működnek. Nem adjuk
meg a választ arra, hogy mi az oka
ennek. Az előadás nem ad gyógyírt,
nem állít fel morális értékrendet. Ez
tetszik nekem. Egy expresszionista
freskó a jelenünkről. Szeretném, ha
látszanának ezek a felkavaró festő-
nyomok – mondta a Neverlandről
Leta Popescu.

A produkció kétnyelvű, a felira-
tozás román, illetve magyar nyel-
ven követhető.

A további alkalmakra jegyek elő-
adás előtt a helyszínen kaphatók, il-
letve előzetesen foglalhatók a
teatru3g@gmail.com címen vagy
az esemény Facebook-oldalán. A
jegy ára felnőtteknek 20 lejbe,
nyugdíjasok, diákok számára 15
lejbe kerül. (Knb.)

Menyhárt Borbála



„Ma nem tartanánk itt, ha Ma-
rosvásárhely és Maros megye
lakossága nem karolta volna
fel és nem támogatja a sür-
gősségi szolgálat létrejöttét.
Huszonhét évvel ezelőtt az
önök olvasói és a napilapjuk
népszerűsítésének eredmé-
nyeként is alakulhatott meg,
majd vált megyei és Országos
Sürgősségi Életmentő Szolgá-
lattá a SMURD Rohammentő
szolgálat. Amit ma itt látha-
tunk, a helyi közösség egykori
támogatásának az eredmé-
nye” – hangsúlyozta dr. Raed
Arafat belügyminisztériumi ál-
lamtitkár. 

A bennem motoszkáló kisördög
kíváncsiságával tettem fel újra a
kérdést szombaton délelőtt, bár a
választ és a részleteket is ismertem.
Ennek ellenére jóleső érzés kerített
hatalmába, amikor a jelenlegi poli-
tikai helyzet ismeretében az állam-
titkár nem próbált félrebeszélni
vagy kitérő választ adni a marosvá-
sárhelyi Ligetben tizenhat ország
háromszázötven életmentőjének
részvételével zajló sürgősségi mű-
szaki mentési és elsősegélynyújtó

világverseny szünetében. A World
Rescue Challenge elnevezést viselő
rendezvényt 1999 óta szervezik, és
a World Rescue Organisation –
melyhez Románia négy évvel ez-
előtt csatlakozott – tagországainak
bajnokai vesznek részt a szervezet
nemzetközi versenyein. Jövőre Dél-
Afrika szervezi a világversenyt. 

A marosvásárhelyi vészhelyzeti
felügyelőség csapatának a kiértéke-
lőjét követően fejtette ki vélemé-
nyét az országos sürgősségi
szolgálat vezetője. Amint elmondta,

az országot képviselő csapatok jól
teljesítették a rendkívül nehéz fel-
adatokat. A Maros Megyei Horea
Vészhelyzeti Felügyelőség csapata
is jól szerepelt a szombat délelőtti
standardversenyben, a megszabott
időintervallumban sikerült szabály-
szerűen kiemelniük a roncsok közé
szorult áldozatot. A kiértékelés a
pontozóbírók és a csapat tagjai kö-
zött zajlott, ennek során elhangzot-

tak a műszaki beavatkozás
technikai részének javítását célzó
észrevételek is. Mivel zárt beszél-
getésen elemezték a versenyszámo-
kon nyújtott teljesítményeket, a
szolgálat országos vezetőjét arra
kértem, példával illusztráljon egy
negatívumot, amit a nemzetközi
zsűri kifogásolt. „Ezeken a verse-
nyeken nem használhatók azok a
képernyők, amelyeken az orvos kö-
vetni tudja a kocsiban ragadt áldo-
zat állapotát, és amelyeket éles
bevetéseken rendszerint alkalmaz-

nak. Amennyiben monitor nélkül
zajlik az életmentés, az áldozathoz
bekúszott elsősegélynyújtó személy
folyamatosan kell közölje az orvos-
nak az áldozat állapotát. Nos, ez
esetben a kommunikáció hiányát
rótta fel a zsűri a marosvásárhelyi
csapatnak. A teljesítményükben ez
nem jelent kimondottan hátrányt,
mivel abban az esetben, ha rosszab-
bodik az áldozat állapota, azt azon-

nal jelzik az orvosnak” – nyújtott
betekintést dr. Raed Arafat a sürgős-
ségi beavatkozás egyik kis szele-
tébe. A látványos műszaki
mentésekkel párhuzamosan zajlot-
tak a sürgősségi sebészeti elsőse-
gélynyújtó versenyek is, amelyekre
ugyancsak szép számban voltak kí-
váncsiak.
„Rendkívüli fogadtatásban 
részesültünk”

A Maros Megyei Horea Vész-
helyzeti Felügyelőség vezetésével
megbízott Handrea Călin alezredes
kérdésünkre elmondta, a műszaki

mentési és elsősegélynyújtó világ-
versenyre való előkészületeket a ta-
valy kezdték meg. A jelek szerint a
vendégek elégedettek, a siker a vá-
rosi és a megyei vezetésnek, az or-
szágos és megyei sürgősségi
szolgálatnak, a belügyminisztérium
kötelékébe tartozó felügyelőségek-
nek, egyszóval mindenkinek kö-
szönhető, aki kivette részét a
szervezésből. Megtudtuk, hogy öt-
száz személy számára kellett szál-
lást és ellátást biztosítani, 90%-ban
külföldi vendégek voltak. A ver-
senyző csapatok ugyanis családtag-

jaikat, barátaikat is magukkal
hozták, és valószínűleg még vissza-
térnek, mivel megkedvelték a kör-
nyéket, a megyeszékhelyt és a
barátságos fogadtatást.

Dan Zinge, a World Rescue Or-
ganisation vezetője szerint nem
egyszerű egy balesetet élethűen mí-
melni, de mindent megtesznek
annak érdekében, hogy fejlesszék a
technikájukat, és minél szaksze-
rűbbé váljanak az életmentő akciók.

Eddig 18 alkalommal tartottak ver-
senyt, így összehasonlítási alapja is
van. Mint kifejtette, a mostani ver-
seny felülmúlja az eddigieket, a
csapatok és a résztvevők száma is
meghaladja az eddig szervezett vi-
lágversenyeken részt vevőkét. „A
tizennyolc világverseny közül ti-
zenkét alkalommal személyesen is
részt vettem a versenyekben, és ki-
jelenthetem, hogy ilyen fogadtatás-
ban sehol sem részesültünk.
Rendkívüli a helyi közösség részvé-
tele, valamint a megnyitó napján
szervezett díszfelvonulás, ami az el-
következő versenyek szervezőinek
külön kihívást jelent majd” – hang-
súlyozta a világszervezet vezetője. 
Tesztautók a feszítővágók alatt

A sürgősségi műszaki mentési és
elsősegélynyújtó verseny főtámo-
gatója a Renault márkaképviselet
volt, ahonnan szebbnél szebb jár-
műveket hoztak a ligeti stadion
mellé, ahol a verseny főkellékeként
roncsolták szét annak érdekében,
hogy minél élethűbb balesetek for-
gatókönyvének tegyenek eleget.
Amint a gyártó egyik jelen lévő mű-
szaki képviselője elmondta, száz-
húsz olyan tesztautót használtak fel
a verseny során, amelyeken jófor-
mán még karcolás sem volt. Ez a
cég politikája, mivel a tesztautók
nem írathatók forgalomba, hasonló
célokra felajánlják, ezzel is alátá-
masztva azt a célkitűzést, miszerint
a biztonságra helyezik a hangsúlyt.
A műszaki mentési akciók fejlesz-
téséhez pedig azáltal járulnak
hozzá, hogy a hasonló versenyeken
jelenleg forgalomban lévő jármű-
vekhez hasonló gépkocsikon, nem
pedig roncsautókon versenyezhet-
nek. Amint megtudtuk, a verseny-
szabályzat értelmében sem
használhatók roncstelepi járművek,
mert azok állapota rendkívüli eltérő
lehet, ezáltal a csapatok teljesítmé-
nye is, ami elégedetlenségre adhat
okot.

A Sportcsarnok előtti téren Suba
Zsolt, a marosvásárhelyi Lion Vic-
toria márkaképviselet értékesítője
ismertette a kiállított vadonatúj Re-
nault személygépkocsik jellemzőit.
Mint mondta, számtalan biztonsági
elemet, merevítőket, pluszlégzsáko-
kat stb. építenek az új, korszerű
gépjárművekbe annak érdekében,
hogy egy közúti baleset nyomán be-
töltse életmentő funkcióit. Hangsú-
lyozta, a Renault és a Dacia márka
képviselőjeként büszke arra, hogy
egy humanitárius eseményt a Rena-
ult kiemelten támogat, mert rendkí-
vül jelentős beruházás egy ilyen
„flottával” támogatni az életmentők
világversenyét.

2017. szeptember 5., kedd   _______________________________________________ RIPORT ______________________________________________________ NÉPÚJSÁG 5

Fotó: Szer Pálosy Piroska

Szer Pálosy Piroska

Sürgősségi mentés világversenye Marosvásárhelyen
Közösségi támogatás eredménye

A világverseny részeredményei
A Marosvásárhelyen szervezett World Rescue Challenge 2017-es világverseny műszaki mentési és bal-

eseti sebészeti versenyszámainak részeredményei: 
A gyorsasági műszaki mentési próbán a Maros Megyei Horea Vészhelyzeti Felügyelőség a legjobb csapat

címet nyerte el, első helyezett a portugál csapat, a második és harmadik csapat egyesült királyságbeli. Mű-
szakilag az első és második helyezett egyesült királyságbeli, a harmadik helyezett a portugál csapat volt. A
standard műszaki mentés legjobb csapata a csehországi, az első és második helyezett egyesült királyságbeli,
a harmadik pedig a katalán csapat. A komplex próbák legjobbjának a brazil csapatot nyilvánították, az első
helyezett egyesült királyságbeli, második helyezett portugál, a harmadik a brazil csapat lett. A legjobb mű-
szaki mentői csapat brazil, első és második helyezést az Egyesült Királyság csapata, a harmadik helyezést
az írek csapata szerezte. A legjobb orvos címet az Egyesült Királyság csapatának orvosa szerezte meg, má-
sodik a portugál, a harmadik helyezést ugyancsak az egyesült királyságbeli csapat orvosának ítélték oda. A
beavatkozások leghozzáértőbb vezetőjének az egyesült királyságbeli csapat irányítóját ítélték, második he-
lyezett az írországi, harmadik pedig portugál csapat vezetője lett. 

A baleseti elsősegélynyújtás versenyében a standard traumatológiai beavatkozás legjobb csapata a por-
tugáloké, második és harmadik helyezést az egyesült királyságbeli csapatok értek el. A komplex traumato-
lógiai kategóriában első és második helyezettek egyesült királyságbeli csapatok, a harmadik helyezett egyik
portugál csapat. A sürgősségi baleseti elsősegélynyújtás legjobb csapata címét portugál csapat szerezte meg,
a második és a harmadik pedig egyesült királyságbeli. 



A régi szárny már készen állt
az iskolakezdésre, a másik-
ban az elmúlt héten nagy
munka folyt. Egy újabb osz-
tályterem és a mellékhelyisé-
gek felújításán dolgoztak a
szakemberek, a többiben a
kisebb- nagyobb javítások
utáni takarítás, visszarende-
zés volt napirenden. A dom-
bon álló két iskolaépülethez
aszfaltos út vezet, a tágas
udvart kerítés övezi, és egy
sportpályát is kialakítottak.

Az óvodát (képünkön) csábítóan
gazdag berendezésével és a folyo-
sóról nyíló vizesblokkokkal bár-
mely megyeközponti kisdedóvó
megirigyelhetné. Az épület minden
termében tökéletes rend várja a
legkisebbeket. A másik épületben
is minden elkészül évkezdésre, de

a múlt héten még volt tennivaló.
Az iskola informatikatermében
Máthé Éva Hajnalka református
vallástanárral beszélgettünk. 

Azok az idők régen elmúltak,
amikor az iskola bejáratánál levő
régi csengő szavára 25-en népesí-
tettek be egy osztálytermet. Jelen-
leg a legkisebbektől a
nyolcadikosokig 109-en járnak a
mezőbodoni iskolába. A román
óvodai csoportba 5, a magyarba 11
gyermeket írattak be.

Az osztatlan elemi osztályba a
magyar tagozaton 15, a románon
13 gyermek jár. Az urszajatelepi is-
kola összevont osztályában hatan
vannak, és az idei tanévben még
helyben maradnak. A kisiskolások
oktatását két óvónő és három taní-
tónő látja el, Máthé Ibolya igazga-
tónő az urszajai iskolában tanít. A

felső tagozaton két-két osztály mű-
ködik mind a magyar, mind a
román tagozaton, a magyar V–
VII.-be 11, a VI–VIII.-ba szintén
11 gyermek jár, a román tagozaton
11, illetve 13. A matematikata-
nárnő Mezőbodonban lakik, a töb-
biek valamennyien szakképzettek,
Ludasról ingáznak. Mivel a Bo-
donhoz tartozó két tanyán, Dobra-
telepen és Almástelepen is vannak
iskolás gyermekek, Varró Levente
polgármester Cintostól átvett egy
iskolabuszt, hogy szeptember 15-
től azzal szállítsák őket.

Igyekeznek minden szempont-
ból rendben tartani az iskolát, és
nagyon sajnálják, hogy évről évre
egyre kevesebb a gyermek. Pedig
még arról is gondoskodnak, hogy a
néptáncoktatásukat finanszírozzák,
és népi ruhát is vásárolt számukra
a hivatal. 

   6 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________ VENDÉGOLDAL __________________________________________ 2017. szeptember 5., kedd

Az idei nyár a látogatások ideje
volt. Június 18-án a Maros-Mező-
ségi Református Egyházmegye
által meghirdetett Reformációi
Életlánc program keretében a Me-
zőbodoni Református Egyházköz-
ség 67 tagú küldöttsége
Mezőpanitba látogatott, ahol elis-
meréssel fogadták az igehirdetést és
a gyülekezeti kórus, valamint a fu-
rulyázó gyermekek fellépését. 

Augusztusban németországi test-
vérgyülekezetük meghívására 33-
an – köztük sok fiatal gyülekezeti
tag – a szászországi Hormersdorfba
utazott – számolt be a nyári prog-
ramról Szántó Mihály lelkipásztor
(képünkön). – Sok résztvevőnek
különleges alkalmat jelentett, mivel
még nem jártak külföldön. Már
maga a táj, az Érchegység is külön-
leges hely, és a bányavidéken igen
fejlett a kézműves mesterségek
gyakorlása. Az egykori keletnémet
területen az egyházi élet is jól mű-
ködik. A mezőbodoniaknak pedig
alkalmuk volt Drezda megtekinté-
sére is, így sok szép élménnyel tér-
tek haza – tette hozzá.
A templom felújítására pályáznak

De nem csak a látogatásokra
összpontosítanak. A Regionális
Operatív Program keretében min-
den esélyük megvan arra, hogy a
szép fekvésű református templom

felújítására sikeresen pályázzanak.
A terveket Keresztes Géza műépí-
tész és munkatársai készítették, és
magában foglalja a műemlék épület
tetőszerkezetének a javítását, a he-
lyenként megrepedt falak megerő-
sítését és újravakolását, a
nyílászárók cseréjét stb.
Korszerű ravatalozó épül 

A lelkész beszámolt arról is,
hogy a református temetőben kiás-
ták az alapot egy ravatalozó építé-
sére, amit faanyaggal a
polgármesteri hivatal támogat, és
kisebb vagy nagyobb összegekkel a
gyülekezeti tagok is hozzájárulnak
az építkezéshez. A vásárhelyi cég
által készített terv szerint egy vir-
rasztóteremből, két hűtött fülkéből,
irodából és mellékhelyiségből fog
állni az épület a temető bejáratánál,
amely az előírások szerinti körül-
ményeket biztosít a virrasztáshoz és
a temetések lebonyolításához. 

Különleges alkalmak 
a bodoni reformátusoknál

Az iskola szép, a gyermek kevés

Hatodik mandátumát tölti
Mezőbodon (román nevén
Papiu Ilarian) község élén
Varró Levente polgármester,
aki bevallása szerint 12 éve
nem volt szabadságon.
Egyike azon kevés polgár-
mestereknek megyénkben,
akiket minden alkalommal
visszaválasztottak, s a folyto-
nosság lehetővé tette, hogy a
megkezdett terveket rendre
megvalósítsák. Amiben része
van annak a csapatnak is,
amellyel dolgozik. 

Ha visszatekint az eltelt több
mint két évtizedre, elégedett lehet.
Szengyel felől közelítve meg a me-
zőségi dombok között megbújó te-
lepülést, az erdőben kanyargó,
mezőségi „Transzfogarasnak” be-
cézett útszakasz leaszfaltozása
több évig tartó vajúdás után végül
is elkészült. Bár írtunk már róla,
most is hangsúlyozni kell, hogy a
polgármester és munkatársainak
legnagyobb megvalósítása a tele-
pülés teljes úthálózatának a leasz-
faltozása, a sáncok kibetonozása, a
házakhoz vezető betonhidak kiala-

kítása, ami kiemelte a mezőségi
sárból a falut. 

Mezőbodon vízszükségletét öt
kútból látják el, amelyek vizét 200
köbméteres tartályba gyűjtik össze,
ami szabadeséssel jut el a község-
központ és Urszajatelep lakóihoz.
A polgármester ottjártunkkor azért
aggódott, hogy az idei szárazság
nagyon lecsökkentette a források
vízhozamát. Ugyanakkor el-
mondta, hogy megpályáznak egy
szűrőberendezést, aminek beszere-
lésével ihatóvá tehető a víz, amely-
nek salétromtartalma kedve-
zőtlenül hat a háztartási gépekre.
Ha nem sikerül megpályázni, saját
forrásaikból fogják megvásárolni –

tette hozzá. A szennyvízelvezető
csatornarendszer kiépítését sajnos
nem tervezhetik, mivel a község-
nek 936 lakosa van, uniós támoga-
tásra pályázni pedig csak 2.000
lakos fölött lehet. 

A 14 települést magába foglaló
mezőzáhi kistérségi társuláson ke-
resztül viszont sikeresen pályáztak
egy többfunkciós traktorra (képün-
kön), amihez sáncásó és nyírógép,
szivattyú, hóeke, homokszóró
utánfutó tartozik. A szép színes
gépek már ott állnak a volt mező-
gépészeti állomás helyén levő ud-
varon. 

További terveik közt szerepel
pályázat benyújtása a megyei út-
ügyhöz az Iklandra vezető 153 G
megyei út Urszajatelepen áthaladó
2.600 méteres szakaszának a leasz-
faltozására. Ha a megye is vállalja
a reá háruló további szakasz kor-
szerűsítését, 15 kilométerrel rövi-
debb úton lehet majd eljutni a
megyeközpontba. A polgármester
tervei között szerepel az „Almáste-
lepre” vezető közel négy kilométe-
res útszakasz leaszfaltozása, és az
orvosi rendelő felújítása is.

Nem tartozik a jó hírek közé,
hogy 963-ról tovább csökken a la-
kosság száma. 

A mezőgazdaságban sikeres évet
zárnak, különösen a kukorica és a
napraforgó termesztése volt ered-
ményes, a földek nagy részét ma is
megdolgozzák. A faluban 5.000
juhot, 460 szarvasmarhát tartanak,
s a legelőt az állatok száma szerint
osztották ki a lakosok között. Van-
nak, akik eljárnak dolgozni Lu-
dasra és Marosvásárhelyre, mások
az autópálya építésében vesznek
részt, a fiatalok viszont szívesen
vállalnak külföldön munkát. A pol-
gármester azt reméli, hogy egy idő
után hazatérnek, és a külföldön
szerzett tapasztalatokat itthon ka-
matoztatják majd. 

A folytonosság előnyei 
Szerkeszti: Bodolai Gyöngyi

Az elegáns, új idősotthon
Családorvos, pszichológus,

egészségügyi asszisztensek és
nővér ügyel fel a lakókra, akiknek
beadják az injekciót, és gondoskod-
nak, hogy bevegyék a napi gyógy-
szeradagot. Ha laboratóriumi
analízisre van szükségük, helyben
leveszik a vérmintát. Az otthonos
ízeket biztosító konyhai személyzet
szükség szerint a diétás menüt is el-
készíti. 

Az épület, amelyhez tágas terasz,
udvar és kert tartozik, a másik nagy
megvalósítás Varró Levente polgár-
mester ötödik mandátuma alatt.
Mondja is, hogy nagy felelősséget
jelentett idegen pénzből dolgozni,
és amíg az 1,5 millió lejes uniós és
kormánytámogatással megvalósult
épület elkészült, „három pár cipőt is
eljárt”. 

– Össze kell szoknunk, el kell fo-
gadnunk egymást – mondja Székely
Elemér mérnök, az otthon vezetője.
– A mai világban, ha a család min-

den tagja dolgozik, nehéz megol-
dani az idősek állandó gondozását.
Másrészt vannak idős emberek,
akiknek nincs hozzátartozójuk, és
egy idő után nehézségekbe ütközik,
hogy ellássák magukat. Jobb, ha itt
közösségben vannak, minthogy ma-
gányosan, depresszióba süllyedve a
saját problémáikon őrlődjenek. 

Egy idő után megtalálják egy-
mással és velünk is a közös hangot.
Ha megtelik minden hely, még töb-
ben találnak maguknak társat, be-
szélgetőpartnert azok közül,
akiknek hasonló foglalkozásuk volt. 

Addig is Kupás Ildikóval, a pol-
gármesteri hivatal szociális asszisz-
tensével, aki rendszeresen látogatja
őket, már felszabadultan beszélget-
nek, és örülnek a polgármester láto-
gatásának is.

A tágas nappaliban nagy képer-
nyős tévét nézhetnek, internet-hoz-
záférhetőség van, és különböző
társasjátékokat játszhatnak. Akinek
kedve van, kertészkedhet is, hiszen
jó nagy területen fekszik az otthon. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor



Ajánló: Aki a megyeszékhely-
ről nem a megszokott Marosvá-
sárhely – Erdőszentgyörgy –
Szováta, illetve Marosvásárhely
– Nyárádszereda – Nyárádma-
gyarós – Sóvárad – Szováta, va-
lamint a Nyárádszerda –
Nyárádremete útvonalakon sze-
retne eljutni a fürdőtelepre,
azoknak ajánljuk a Marosvásár-
hely – Marosszentgyörgy –
Csíkfalva – Mikháza – Köszvé-
nyes – Szováta irányába kiépí-
tett Só útját, illetve az erre
rátevődött, jelzett Mária-utat,
amelyet az egykori Római Biro-
dalomban is a só szállítására
használtak. 

A Medve-tó 
A mai Medve-tó helyén is több

heliotermikus tó létezett az elmúlt
századokban (Horka-, Feneketlen-
és a Jordán-tavak). 1875 tavaszán,
a mai Medve-tó helyén egy bemé-
lyedés volt, amit a helyiek Pálné-
gödrének neveztek. A réten a
Körös-Toplica-pataka folyt keresz-
tül, közepén egy hatalmas ponor,
amely elnyelte a patakot. A mostani
napozó és kezelőrészleg helyén egy
hatalmas sószikla emelkedett, tete-
jén kis sóőrkunyhóval. A szikla mö-
gött folyt az Aranybánya-pataka. A
Medve-tó tulajdonképpen hosszabb
folyamat után jött létre. 1875. május
27-én két sóőr, Kiss Sándor és
Simon András a szénát gyűjtötték a
mezőn, amikor délelőtt 11 órakor
hatalmas zápor keletkezett. A víz
felkapta az összegyűjtött szénát, és
az eldugta a víznyelőt. Tulajdon-
képpen ezzel kezdődött a Medve-tó
kialakulási folyamata. A felgyűlt
víz feloldotta környező sósziklákat,
1879-ben óriási robajjal a sószikla
a mélybe zuhant. A sziklaomlás
után az Aranybánya-pataka is a
Pálné-gödrébe folyt, hatalmassá
duzzasztva az egyre inkább kiterí-
tett medvebőrre emlékeztető új
tavat. Legnagyobb kiterjedését

1881-re érte el. Mai mérete a feltöl-
tődés következtében ennél kisebb:
hossza 288 m, szélessége 132-210
m, legnagyobb mélysége 18,9 m.
Közepes sótartalma 256 g/l, 64.000
t oldott sót tartalmaz. A Medve-tó

felszínén a víz hőmérséklete 20-30
Celsius-fokos, lefelé rohamosan
emelkedik: 0,5-2 méter mélységben
eléri az 55-70 Celsius-fokot, ennél
mélyebben fokozatosan csökken, a
fenéken pedig már az ilyen mély-
ségben szokványos 19 Celsius-
fokot mutat a hőmérő, mivel úgy
működik, mint egy természetes ak-
kumulátor. A víz felszínét ugyanis a
nap sugárzása felmelegíti, amely le-
hatol a mélyebb rétegekbe, és ott
fokozatosan elnyelődik. A víznek
nagy a fajhője, ami azt jelenti, hogy
anélkül képes sok hőt elnyelni,
hogy jelentősen változna a hőmér-
séklete. A víznek emellett igen jó a
hőtároló képessége is. A felvett hőt
a víz – mivel rossz hővezető – le-
adja. Az édesvizű tavakban a hő le-
adása a hőáramlás útján történik. A
hőenergia hatására a vízmolekulák
mozgásba kerülnek, és ennek során
a többi molekulának is átadják a
hőt. A mélyebb rétegekben elnyelő-
dött meleg hatására a víz kitágul,
sűrűsége csökken, és feláramlik a

felszínre, ahol párolgással adja le a
hőt. Ez az oka annak a jelenségnek,
hogy az édesvizű tavakban a hő-
mérséklet lefelé egyenletesen csök-
ken. A sóstavakba belefolyó kisebb
sűrűségű édesvíz néhány centimé-
teres réteget alkot a sós víz tetején,
üvegházhatást hozva létre. A tó bel-
sejében a hő felhalmozódik, akku-
mulálódik, és ezért lesz magasabb a
hőmérséklet, mint a fenéken és a
felszínen. Enyhébben ugyan, de

minden szovátai sóstóban jelentke-
zik a heliotermikus hatás. 

Az évek során csökkent a tó hő-
mérséklete. 1902-ben 61, 1910-ben
51, 1965-ben pedig 33 fokot mér-
tek. A csökkenés egyik oka a fürdő-
zők sokasága, a másik, hogy
kevesebb édesvíz ömlik a tóba,
mint korábban. A strand megnyitása
előtt 1,5 méteren még 38-40 fok
volt a hőmérséklet, strandidőszak-
ban 25-30 Celsius-fokra esik vissza. 

A strand mindennap 10 és 18 óra
között tart nyitva. 13 és 15 óra kö-
zött pihentetni kell a tó vizét. A be-
lépő 30 lej felnőtteknek, 25 lej a
diákoknak, nyugdíjasoknak.
A Fekete-tó

Az egyetlen olyan tó, amely a
Rákóczi-szabadságharc ideje alatt
működött székely sóbánya felszíni
fejtőjében alakult ki. Először léte-
zését hivatalos dokumentumban
1710-ben említik. 501 méteres ten-
gerszint feletti magasságban talál-
ható, területe 3400 m2, legnagyobb
mélysége 7 méter, sótartalma 277
%.
A Mogyorósi-tó

A Mogyorósi-tó az 1870-es évek-
ben alakult ki, amikor a Medve-tó
teljes feltelése után a kiömlő vízfö-
lösleg elöntötte a tótól 60 m távol-
ságban DNy-ra fekvő sóaknát,
amely egykor Nyárádmagyarós falu
sókitermelő helye volt, innen ered a
tó elnevezése is. Felszíne patkó for-
mára hasonlít, terjedelme 3670 m2,
legnagyobb mélysége 7,4 m, a víz
hőmérséklete és sótartalma is ala-
csonyabb, mint a Medve-tóé. A tó
vizét a Sós-patak vezeti le a Szép-
völgyön és Sós-árkon keresztül a
Szováta-patakába. Ezért is mond-
ják, hogy a Medve-tó ikertava.
Strandolásra alkalmas. A strand
nyáron 9–17 óra között működik. 

A Rigó-tó
A Rigó-tó a Kígyós-tóból kiin-

duló patakocska völgyében alakult
ki, melynek vízfölöslegét a Sós-
árok vezeti le. Az 1950-es években
nyerte el mai alakját és kiterjedését.
Felülete 1438 m2, legnagyobb
mélysége 1,7 m. A tó fölötti erdő-
ben a mára elposványosodott Kí-
gyós-tó maradványai találhatók,
amely a 30-as években a Medve-tó
után a fürdőtelep második legna-
gyobb tavának számított. 

A Vörös- és Zöld-tó
A Vörös- és Zöld-tavak a Medve-

tóval egyidejűleg alakultak ki,
annak oldalnyúlványaiként. E se-
kély tavak (1,8 m) alját vastag, nagy
kálcium- és vasszulfát-tartalmú
iszapréteg borítja, vízfölöslegük a
Medve-tóba ömlik. A fordított S
alakú, 1600 m2 területű Vörös-tó
nevét a vízben tömegesen előfor-
duló vöröses színű sóféregről (Ar-
temia Salina – alacsonyrendű rák)
kapta. A Zöld-tó 2100 m2, mélysége
1,2 méter, mindkét tó sótartalma
meghaladja a 200%-ot.

A Piroska-tó
A Piroska-tó egy nagy kiterje-

désű dolina közepén jött létre,
amely a sókarszt jelenség következ-
tében a XX. század 80-as éveiben
lényeges módosulásokat szenve-
dett. Tulajdonképpen egy régi, az
ún. Piroska-bánya helyén alakult ki.
Sótartalma nagyon alacsony, lénye-
gében édesvizűnek tekinthető –

halak is élnek benne. Hóolvadáskor,
illetve nagyobb esőzésekkor vize a
Medve-tóba ömlött, felkavarva azt,
ezért szükségessé vált részleges
lecsapolása, így jelenlegi területe
2300 m2. 

Az Édes-tó
530 méteres tengerszint feletti

magasságban, a Zoltán-tetőn talál-
ható. Területe 884 m2, a vize szin-
tén édes az alján lerakódott réteg
miatt.

A sósziklák 
Már a XIX. században is vonzot-

ták a turistákat a Medve-tóhoz
közel levő tórendszert – a Piroska-
tó völgyében, illetve Vörös- és
Zöld-tavakat – övező sósziklák, fe-
lületük állandóan átalakul, ezért is
érdekesek a csipkézett élek és a kü-

lönböző, a fantáziát is megmozgató
formájú kőzetdombok. Orbán Ba-
lázs a következőképpen látta A Szé-
kelyföld leírása című munkájában
ezt a gyönyörű természeti jelensé-
get: „…csudás idomú sósziklák
vesznek körül, mint jeges tengernek
úszó jégtömegei, amott szép lom-
bos erdő közül más sószálak emel-
kednek fel, mint elrejtett imaházak
felívelő tornyai, odább díszgúla
idomú alakok, mintha Heliopolisz
kertjeibe tévedezne az utas, ím
ismét másik a nap sugaraiba tün-
döklő tó mellett nagy tömegű átlát-
szó sószikla emelkedik, mintha
Svájc jégcsúcsai lennének idevará-
zsolva...”. 

Aki igen érdekesnek találja ezt a
geológiai jelenséget, annak ajánljuk
a parajdi sóbánya mögötti sószo-
rost, amelyet nemrég kiépítettek, és
ahol egy egészen különleges vi-
lágba kerülhet az, aki bejárja a rövid
útvonalat. 

A Medve-tó és a sósziklák, vala-
mint a környékükön levő erdő 
(évszázados fákkal) országos érde-
keltségű természetvédelmi terület.
Összesen 330 növényfajt azonosí-
tottak, amelyekből 38 faj ritkának
számít Romániában, és ezek közül
is hat kihalással fenyegetett, ún.
vörös listás faj. Az állatvilágot te-
kintve összesen 301 fajt jeleztek
(118 gerinctelen és 184 gerinces
faj), amelyből 68 védett, köztük
több faj nemzetközi szinten is foko-

zottan védett. Összterülete 79 hek-
tár, ebből 73,3 ha erdő és 5,7 ha a
sós tavak felszíne, ami a Szovátai
Polgármesteri Hivatal, valamint a
Maros Megyei Erdészeti Igazgató-
ság védnöksége alatt áll.

Ajánló: 2016-tól végigjár-
ható az a tematikus ösvény,
amelyet a Szovátai Polgármes-
teri Hivatal pályázati támoga-
tásnak köszönhetően alakított ki
a Medve-tó körül. A pihenőhe-
lyekkel, kilátókkal, információs
táblákkal tarkított tanösvények
révén a sós és édesvizű tavakat
és a Sós-patak völgyét, valamint
a sósziklákon kialakult bükk- és
tölgyerdők természetvédelmi ér-
tékeit mutatják be.

Szováta – sóstavak 
Erdély évezredek óta kiaknázott kincse a só. A földtörténeti kréta

időszak végén és a paleocén korszak elején vulkanikus tevékeny-
ségnek köszönhetően a mai Kárpátok hegylánca kiemelkedett a
Tethys őstengerből, és a közrezárt területen elkezdődött egy folya-
matos süllyedés. Ebben a mélyedésben alakult ki egy kis mélységű,
szárazföldi beltenger. A süllyedés mintegy 5000 m vastag üledékes
réteget eredményezett. Az Erdélyi-medencében kialakult öböl se-
kélyebb felületein vastagabb sóréteg rakódott le. A földmozgások
miatt több helyen a felszínre kerültek, meggyűrődtek ezek az üle-
dékes sótömbök, és így több helyen a felszínen is láthatók  (pl. pa-
rajdi és szovátai sósziklák). A dolinákban, bemélyedésekben
összegyűlt víz kioldotta a sót, és így jöttek létre Erdélyben, így Szo-
vátán is a ma már gyógyhatásuk miatt is igen kedvelt sóstavak: a
Medve-tó, a Fekete-tó, Mogyorósi-tó, Rigó-tó, Zöld-tó és a Vörös-
tó. Édesvizűek: a Piroska-tó és az Édes-tó és a mára már teljesen
elmocsarasodott Kígyós-tó.
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Vidéki olvasónk panaszával
kereste fel szerkesztőségün-
ket. A kertjében lévő szenny-
vízaknát szeretné
felszámoltatni azért, hogy ne
kelljen tartania a másfél évvel
ezelőtti elárasztás megismét-
lődésétől. Ahhoz, hogy tiszta
képet alkothassunk a helyzet-
ről, megkérdeztük a település
polgármesterét és a szenny-
vízhálózatot működtető vál-
lalkozás részlegvezetőjét is.
Közbenjárásunkra ígéret szü-
letett a helyzet orvoslására.

A 79 éves gyulakutai Simó Attila
személyesen kereste fel szerkesztő-
ségünket, mondta el, majd írta le
kérését. Mint kifejtette, a zöldséges-
kertje alatt áthaladó hatvanéves
szennyvízvezeték eldugult aknájá-
ból feltörő szennylé másfél éve
tönkretette a termését, mert elön-
tötte a kertjét. Amint a panaszos le-
írta, és magyarázatként rajzot is
mellékelt, az új szennyvízvezeték
keresztezi a régit, ennek ellenére
nincs rácsatlakoztatva. Véleménye
szerint ha csatlakoztatnák a két ve-
zetéket, egy csapásra megszűnne a
problémája. „Másfél éve – amikor
tíz napig folyt a szennylé éjjel-nap-
pal az úton – a kert nagy részét el-
öntötte, amiről a polgármester
személyesen is meggyőződhetett.
Akkor rákötötték az új vezetékre a
régi vezeték rajtam alul levő szaka-
szát. Ez a beavatkozás azonban
egyáltalán nem oldotta meg az ere-

deti problémát, és ha újra eldugul,
újra elárasztja a kertemet, mivel az
akna is ugyanabból az időből szár-
mazik, mint a régi hálózat, az oldala
omladozik, ezért kellene kikerülni.
Csak imádkozni tudok, hogy ne
semmisüljön meg a termés, amiért
egész évben dolgoztam... Ki fizeti
meg az esetleges kárt? Miért kell
adót fizetni, ha nincs jó szándék és
jó akarat az illetékesekben, hisz egy
fél nap alatt rá lehetne csatlakoz-
tatni az új szennyvízhálózatra a
régit” – áll többek között a panaszos
által írt levélben. 

Gyulakuta polgármestere, Varga
József megkeresésünkre elmondta,
hogy előreláthatólag szeptember
közepéig megoldják a panaszos
problémáját. Az elöljáró hangsú-
lyozta, hogy sem a projekt leírásá-
ban, sem a pályázati úton
kivitelezett szennyvízhálózat terv-
rajzában nem szerepelt az a csatla-
kozás, amit a panaszos szeretne és
sürget, ennek ellenére megoldják. A
másfél évvel ezelőtt történt szenny-
vízakna-eldugulást követően eldön-
tötték, hogy elvégeztetik a két
vezeték csatlakoztatását. A főúttól
távol eső ingatlan körzetében más
lakóház nincs, a tervező és a kivite-
lező számára valószínűleg azért
sem tűnt ez a munkálat prioritásnak,
mivel egyszeri jelenségről volt szó,
ennek ellenére ígéretet tett arra,
hogy orvosolják a helyzetet. A szé-
kelyudvarhelyi kivitelező és mű-
ködtető, illetve csatornahálózat-
karbantartó Matrix Comp. Kft.-vel
az önkormányzat nyolc évre szóló
szerződést kötött, a hibaelhárításo-

kat ugyancsak ők végzik, így a két
szennyvízvezeték összecsatolását, a
panaszos kertjében lévő akna fel-
számolását is az említett vállalkozás
szakemberei oldják majd meg. 

A település polgármestere el-
mondta, hogy egy több mint egy-
millió euró értékű uniós pályázatot
nyertek, amellyel tíz kilométernél
nagyobb útszakaszt aszfaltoznak le.
A munkálatokat előreláthatólag a
jövő évben kezdhetik el. A panaszos
háza előtt elhaladó Tormás utca is
aszfaltburkolatot kap, így természe-
tes, hogy az aszfaltozási munkála-
tok megkezdése előtt minden olyan
jellegű beruházást el kell végezze-
nek, ami a meglévő csatornahálózat
kifogástalan működését hosszú
távon biztosítja, erre az érintettnek
is több ízben ígéretet tett. „Az asz-
faltburkolat leterítése után öt évig
biztosan nem fogják újra feltörni
azt, így minden gondot fel kell mér-
nünk és meg kell oldanunk” – nyo-
matékosította az elöljáró.
Követelések sokasága

A székelyudvarhelyi vállalkozás
részlegvezetője, Panea József mér-
nök szerint nem is annyira egyszerű
a szóban forgó munkálat, mivel a
régi szennyvízvezeték jóval alacso-
nyabban fekszik, mint az új, ennek
ellenére ígéretet tett arra, hogy
megoldják azt a csatlakoztatást is.
Amint a részlegvezető hangsú-
lyozta, másfél évvel ezelőtt az em-
lített szennyvízkiömlés helyszínén,
a panaszos kertjében található
szennyvízaknában műanyag zsá-
kokba tömött textíliát találtak – ál-
lításuk alátámasztására a helyszínen

készített két fotót is mellékelt –,
ami mögött szándékosságot véltek
felfedezni, ennek ellenére nem in-
dítottak kivizsgálást, és feljelentést
nem tettek. A háttérben egykori
konfliktusok, személyes bosszú is
munkálhat, amit egyelőre nem ér-
demes kiteregetni, de a szennyvíz-
akna eltömődése szándékos
cselekedetet sejtet, mivel a pana-
szos kerítéssel körülvett kertjében
más nem közelíthette volna meg
egykönnyen azt a létesítményt. A
cég munkatársai hetente több alka-
lommal is ellenőrzik az akna álla-
potát, a fennálló helyzetet, és ha
gondot észlelnek, azonnal közbe-
lépnek, akár szippantókkal is, a
problémák elhárítása végett.

Amint a Matrix Company veze-
tősége hangsúlyozta, a panasztevő
időközben újabb követeléssel for-
dult a kft. munkatársaihoz. Ezúttal
azt kérte, hogy sürgősen intézked-
jenek, és a háza szomszédságában
levő saját, a fővezetékről leágazta-
tott csatlakozási-terelő aknát kerít-
sék be saját költségükből, mert
előfordult már, hogy egyesek jár-
művel ráhajtottak az akna fede-
lére. Ezt a kérést is értetlenkedve
nézik a vállalkozás munkatársai,
ugyanis egyértelműen nem kar-
bantartó cég, hanem a vízfo-
gyasztó feladata lenne –
hangsúlyozta a székelyudvarhelyi
vállalkozás vezetősége.
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Egy szennyvízakna megszüntetése

Az elmúlt napokban zajlott a
Romániai Magyar Középisko-
lások Országos Szövetségé-
nek (MAKOSZ) idei
szabadegyeteme. A Jobbágy-
falván töltött napok a kapcso-
latépítésről és az
érdekvédelmi kérdésekről
szóltak.

Egyhetes „összerázó” táborban
dolgoztak, tanácskoztak a hazai ma-
gyar középiskolák diáktanácsainak
képviselői, a 23. alkalommal meg-
rendezett Diákönkormányzati Sza-
badegyetem (DÖKSZAB) részt-
vevői a Nyárádmentén. Erdély kü-
lönböző részeiről érkeztek a diák-
önkormányzatokban akítvan do-
lgozó fiatalok: a 63 résztvevőből
legtöbben marosvásárhelyiek vol-
tak, de szép számban érkeztek Szat-

márnémetiből és Brassóból, és vol-
tak Kolozsvárról, Nagyváradról,
egy-egy személy pedig Hunyad me-
gyéből és Bukarestből is. A tábor
előkészítésében 45 személy nyújtott
segítséget, a helyszínen egy 20 fős
szervezőcsapat rendezett be min-
dent, 16 csoportvezető felügyelte,
irányította a csoportokon belül zajló
munkákat, tíz médiás pedig éjjel-
nappal azon dolgozott, hogy min-
den délben tábori lapot adjon a
résztvevők kezébe az azelőtti nap-
ról: ők aludtak a legkevesebbet,
nappal anyagot gyűjtöttek, éjszaka
cikket írtak, lapot szerkesztettek,
hogy időben a nyomdába érjen – so-
rolt fel műszaki számadatokat is a
marosvásárhelyi Bukur Tamás, a
MAKOSZ országos elnöke.
Nagyon rövid volt

A résztvevőket nyolc csoportra
osztották, arra figyelve, hogy az egy
megyéből érkezetteket minnél job-

ban szétszórják, hogy mindenki
tudjon ismerkedni más nézőpontot
képviselő személyekkel is. A cso-
portoknak egy-egy táboron belüli
rendezvényt is szervezniük kellett.
A programban két témakörben zaj-
lott egész hetes képzés olyan kérdé-
sekről, amit egy diáktanácsosnak
ajánlott ismerni és ezek birtokában
rendszerben gondolkodni. Az egyik
a rendezvényszervezés volt, hiszen
ezzel tudják az iskolai életet színe-
sebbé tenni, hogy jól érezzék magu-
kat az iskolában. Az érdekvédelem
volt a másik fontos kérdés, hiszen a
diáktanácsok nagyon sok olyan
helyzettel találkoznak, amikor a ta-
nárokkal, iskolavezetéssel szemben
kell megvédjék magukat, illetve a
diákok érdekeit.

Emellett voltak csupán néhány
órát kitevő képzések is, mint az idő-
gazdálkodás, vezetőképzés, motivá-
ció, tárgyalástechnika, vállalkozási

kérdések – mindezek hatékonyan
segítik a diákok személyiségének
fejlődését.

Különleges hangulat jellemzi
ezeket a táborokat – mondta el a
MAKOSZ elnöke, hiszen sokféle
személyiség érkezik ide, és egy hét
alatt úgy megismerik egymást,
hogy nemcsak saját kapcsolataikat
építik, hanem egy erős háló jön létre
az erdélyi magyar középiskolás di-
áktanácsok között, amelyek ezáltal
nagyon jól tudnak együttműködni.
A tábor végén az volt az általános
vélemény, hogy nagyon rövid volt a
rendezvény, annak ellenére, hogy
reggel 8 órától éjfélig pörögtek a
programok, és nem maradt idő a pi-
henésre. A hangulat szombat este
tetőzött, amikor mindenki kezében
egy gyertyával oda kellett menjen
valakihez, és megköszönjön vala-
mit, amit a táborban tőle kapott. Ez
nagyon fontos része a MAKOSZ
rendezvényeinek az emberi és szak-
mai kapcsolatok kialakítása érdeké-
ben.
Érdekvédelem – ahogy lehet

Az érdekvédelmi képzések során
vetődtek fel azok a kérdések, ame-
lyek leginkább foglalkoztatják ma a
diáktanácsokat, a fiatalokat, mint pl.
a kisebbségi oktatási jogok, a
román tanterv, a tanulói statútum
kérdése, a tanárok, iskolavezetők
túlkapásainak kezelése. Azért fon-
tosak ezek a kérdések, mert a diá-

kok szeretnének olyan iskolába
járni, ahol jó a hangulat és tisztelet-
ben tartják jogaikat.

Arra a kérdésünkre, hogy mind-
ezekért hogyan tudnak fellépni,
Bukur Tamás elmondta: az előző
kormánnyal, államtitkárral jó volt a
kapcsolatuk, a román diáktanácsok
közbenjárására meghívást kaptak a
tanügyi kérdések megvitatására,
mint a tankönyvek kiadása, tanév-
szerkezet, tanulói statútum, vizsga-
rendszer. Ez most nehézkesebben
működik, de próbálják a román di-
áktanácsok és a kisebbségi oktatá-
sért felelős államtitkárság révén is
szavukat hallatni a minisztérium-
ban.

Ami a pedagógusokkal való vi-
szonyukat illeti, nekik is eljuttatják
üzeneteiket. Nagyon jó kapcsolatot
ápolnak az RMPSZ-szel, de azt sze-
retnék elérni, hogy  az iskolákban is
jó kapcsolat alakuljon ki a diákok és
tanárok között, s ehhez az RMPSZ-
re is szükségük van, mert tagjai
vannak „hatalmi” pozícióban. Fi-
gyelnek arra, hogy a diákok jogai
ne sérüljenek, és a táborban egy szi-
mulációs gyakorlat közben szembe-
sítették őket a hazai rendszer
bürokráciájával, vagy azzal, hogy
milyen akadályokkal, túlkapásokkal
szembesülhetnek akár csupán egy
rendezvényszervezés során – rész-
letezte a MAKOSZ elnöke.

Szabadegyetem Jobbágyfalván
Fellépni a diákok érdekében

Jó hangulatban, eredményesen dolgoztak a 23. szabadegyetemen                                                                  Fotó: facebook.com/makoszoffice 

Gligor Róbert László

Szer Pálosy Piroska



A Ruszka-havasok keleti lej-
tőjének egészen a Cserna fo-
lyóig benyúló lankás
magaslatán, a Csernába tor-
kolló Zalasd-patak mentén
fekszik Vajdahunyad vára,
amelyet Mikszáth Kálmán „a
várak királyának” nevezett.
Ez volt az Erdélyi Magyar Bal-
oldal által szervezett kirándu-
lás egyik állomása. Az
augusztus 19-én reggel 7 óra-
kor induló 54 kiránduló úti
célja Vajdahunyad, Déva és
Piski volt. 

Első állomás tehát Vajdahunyad
vára volt. A bejáratnál hatalmas tö-
meget találtunk, a belépőjegyre
több mint két órát kellett várakozni.
Ezért inkább körbesétáltunk a vár-
udvaron és a környéken, fotózgat-
tunk, és a vár történetében
tallóztunk. 

A hunyadi birtokot, amelyről ké-
sőbb a család a nevét is vette, 1409.
október 18-án kelt oklevelében ado-
mányozta Luxemburgi Zsigmond
Woyk kenéznek, Hunyadi János ap-
jának. A család ezután építette a mai
vár elődjét, birtokközpontul. Hu-
nyadi János kormányzósága alatt a
várban élt felesége, Szilágyi Erzsé-
bet. Az apjától örökölt kicsiny erős-
séget Hunyadi János ekkor építette
ki rangjához méltó lovagvárrá.

Később két jelentős építési peri-
ódus formálta a várat: Bethlen
Gábor 17. század eleji és Zólyomi
Dávidné század közepi átalakításai.
1725-től a kincstári uradalom hiva-
talai kaptak benne helyet. A várat
utoljára 1784-ben használták kato-
nai célra, amikor a vármegyei ne-
messég nagy része itt talált
védelmet a Horea, Cloşca és Cri-
şan-féle felkelés elől.

1807-es látogatásakor I. Ferenc
elrendelte a vár felújítását, de a
munkálatoknak 1818-ban egy vil-
lámcsapás okozta tűz véget vetett.
A szabadságharc után a járási hiva-
talok is a várban működtek. 1854-
ben ismét tűz pusztította. 1868-ban
Arányi Lajos népszerűsítő kampá-
nya nyomán közadakozásból kezd-
ték meg az évtizedekig elhúzódó
helyreállítást. Eredetileg Rudolf fő-
hercegnek szánták, a magyar nem-
zet ajándékaként. A helyreállítást
előbb Schulcz Ferenc, majd 1870 és
1874 közt Steindl Imre irányította.
Ők a kor felfogása szerint egysége-

sen gótikus stílusúvá igyekeztek
„visszaalakítani” a várat. Egyes ré-
szeket megsemmisítettek vagy kie-
meltek, és helyükre újakat toldottak
be (ezeket a változtatásokat később
részben kijavították). Steindl alakí-
totta ki a tetők mai formáját. Tudo-
mányos igényű restaurálása Möller
István nevéhez köthető (1907–
1913). 1956 óta ismét folyamatos
helyreállítási munkák zajlanak a
várban.

A vár belépőjegy ellenében láto-
gatható. Belső tereiben történelmi,
régészeti és néprajzi tárgyakat állí-
tanak ki.
Tizenkét kőműves 
összetanakodék…

A következő állomás Déva vá-
rosa volt, fölötte magasodik a haj-
dani erődítmény egy 250 méter
magas sziklán. A legenda szerint a
tizenkét kőműves csak úgy tudta
felépíteni a mindegyre leomló vár-
falat, hogy a mészbe belekeverte
Kőműves Kelemen feleségének a
hamvait.

Déva vára kicsiny, jelentéktelen
erősség volt az Erdély szívébe ve-
zető úton, a Maros bal partján. Hadi
értéke igazán csak a 17. században
volt, mikor Várad elfoglalása után
egyedül ez a vár állhatott ellen egy
esetleges további török inváziónak
– a helyzet azonban gyorsan válto-
zott, és szerepe egyre csökkent, bár
teljesen csak a 18-19. század fordu-
lóján veszítette el jelentőségét. 

A dévai várra vonatkozó legko-
rábbi történeti adatok a 13. század
második feléből maradtak fenn. A
helyi információs iroda szórólapján
található a vár rövid története.

Eszerint a 13. század második fe-
lében királyi várként működött, az
első okmány kiadója V. István ki-
rály volt. Ugyanannak a századnak
a végén a vár Borsa Roland és Kán
László fejedelmek udvara lesz.

1269-ben kiadott adományleve-
lében István ifjabb király – a trón-
örökös, V. István (1270–1272) – a
dévai vár alatt vívott ütközetben,
utóbb a feketehalmi vár ostrománál
(1266) tanúsított vitézségéért jutal-
mazta meg egyik hívét. A dévai erő-
dítmény első említése ez, amely
közvetve utal rá, hogy az épület-
együttesnek már a szóban forgó
események előtt, azaz 1266 előtt lé-
teznie kellett. Jelenlegi ismereteink
szerint Déva várát IV. Béla király
(1235–1270) létesítette. A tatárjá-
rást (1241) követően, az esetleges

újabb támadások visszaszorítása ér-
dekében, a király egy egész sor új
erődítmény felépítését rendelte el.
Déva vára kezdettől fogva kettős
funkciót szolgált: a Maros völgyét
vigyázó erődítmény és egyben főúri
rezidencia is volt. A középkori Ma-
gyar Királyság fennállásának évszá-
zadaiban (1541-ig), kisebb
megszakításokkal, a vár királyi bir-
tokban maradt és az erdélyi vajda
tisztségéhez tartozott.

1817-ben a Dévára látogató I. Fe-
renc császár és felesége, Karolina
Augusta jelentős anyagi támogatást
nyújtott, ebből az összegből 1830-
ra sikerült felújítani a várat. Az I.
Ferenc jóvoltából végrehajtott javí-
tásokról egy 1829-ben állított felira-
tos tábla emlékezett meg egykor.

Az 1848–1849-es szabadságharc

idején a magyar honvédek elfoglal-
ták a várat. 1849. augusztus 12-én,
valószínűleg a helyőrség hanyag-
sága miatt, felrobbant a lőporraktár,
súlyos károkat okozva az együttes
keleti felének épületeiben. 

1896-ban a vár a Hunyad megyei
Történelmi, Régészeti és Termé-
szettudományi Társulat tulajdonába
került, melynek igazgatása alatt ki-
építették a vár megközelítését szol-
gáló sétányokat és fásították a
várhegyet.

1969–1970-ben kezdik meg a
felújítási munkálatokat. 2007 és
2016 között végzett felújítások
során nyerte el mai formáját.
Piski és az arborétum

A következő megálló Dévától 8
kilométerre délkeletre, a Maros bal
partján elterülő Piski volt. Piski ne-
vezetessége az arborétum, amelyet
Erdély legszebb és legjobban ápolt
parkjának tartanak, és Piski Dédács
nevű városrészében található. A 18.
században a Gyulay család birtoká-
ban álló területet Gyulay Ferenc
kezdte el parkosítani. A város felőli
fronton áll az eredetileg 1700 körül
épített, mai formájában klasszicista
stílusú Gyulay-kastély. 

A jellegzetes angolparkról Ka-
zinczy Ferenc is megemlékezik, aki
1816-ban járt itt a család vendége-
ként. Kazinczy kedvenc helyén em-
lékkő áll. A két világháború között
Ocskay István volt a park tulajdo-
nosa, aki újabb fajokkal gazdagí-
totta. Ma 250 európai, ázsiai és
észak-amerikai fa- és cserjefaj talál-
ható benne. Az arborétum 67 hektár
alapterületen fekszik, a parkot át-
szelő keskeny utak, patakok, hi-
dacskák útvesztőjében romantikus
sétát tehet az idelátogató
turista.(Wikipédia).
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ADÁSVÉTEL

ELADÓ Deményháza 1. szám alatt, a
főúton falusi parasztház telekkel együtt.
Tel. 0740-192-092. (3486)

ELADÓ 3 szobás, 80 m2-es, földszinti
lakás  a Rodniciei és a Livezeni út
sarkán. Tel. 00-45-287-46366, e-mail:
dosap1@yahoo.com. (3363)

ELADÓ ház Marosvásárhelyen. Tel.
0265/312-808, 0757-562-524. 
(3495-I)

ELADÓK új matracok 240 lejtől. Tel.
0744-438-594. (18998)

ELADÓ 1985-ös Dacia 1310,
üzemképes, ITP 2018. Tel. 0770-170-
483. (3443)

ELADÓ új elektromos tolószék
fogyatékkal élők számára. Érdeklődni a
0740-851-209-es telefonszámon, keddi
és csütörtöki napokon 17-19 óra között.
(3399)

TŰZIFA eladó. Tel. 0740-919-662.
(1546)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0740-
383071. (1546)

ELADÓ cserép bontásból. Tel. 0748-
018-453. (3485)

ELADÓ lucerna és széna nagyobb
mennyiségben, felbálázva, Marosjá-
rában, a 183. szám alatt. Tel. 0744-
531-878. (3494)

ELADOM vagy ELCSERÉLEM
bonyhai házam dicsőszentmártoni
garzonnal vagy tömbházlakással.
Tel. 0753-908-476. (3497-I)

Mózes Edith

Fotó: Mózes Edith

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Kirándult az Erdélyi Magyar Baloldal
Látogatás a „várak királyánál”

AKCIÓ!
Iskolások és egyetemisták figyelmébe!

2017. szeptember 1. és 30. között minden iskolás és egyetemista ügyfelünknek 
50%-kal olcsóbban kínáljuk 

a sima és az antireflex védőréteggel ellátott  műanyag lencséket.
Az akció érvényes: • műanyag American Standard HMC-re (Italy)

• sima műanyag lencsére
a következő dioptriatartományra: 0 ±6,0 sph és 0 ±6/2 cyl

(Amíg a készlet tart!)

Marosvásárhely:
– Posta utca 3. sz. Tel: 0265/212-304, 0365/410-555
– 1918. Dec. 1. sugárút 49. sz. Tel: 0265/263-351, 0365/410-557
– Rózsák tere 53. sz. Tel: 0265/250-120, 0365/410-559
– Dózsa György utca 60. sz. Tel: 0265/265-205
– Köztársaság tér 5. sz. Tel: 0365/430-939

Szászrégen: Iskola utca 11. sz. Tel: 0265/512-042, 0365/410-558
Szováta: Fő út 196. sz. Tel: 0265/577-282

A Danubius Hotelben. Tel. 0742-100-323



MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(3171)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (19009)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát,
tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-847-
346. (3339)

TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0726-
371-662. (3392-I)

HŰTŐK, FAGYASZTÓK javítását
vállalom lakásán, és eladok használt
hűtőket, fagyasztókat garanciával.
Tel. 0722-846-011. (3415)

BULDOEXKAVÁTOR-KÖLCSÖNZÉS.
Földmunkát vállalok. Tel. 0743-311-505.
(19274)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (3470)

BÁRMILYEN MUNKÁT vállalunk:
cserépforgatás, csatornajavítás,
cserépcserélés, csatornapucolás.
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel.
0746-819-774. (3252)

MEGEMLÉKEZÉS

Az idő múlik, szállnak az évek,
de a mi szívünkben megmarad
emléked.
Fájó szívvel és örök hálával
emlékezünk ANDRÁS
MÁRTONRA halálának 25.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (3404-I)

Szívünk mély fájdalmával, a
hiányérzés örök küzdelmével
emlékezünk szeptember 5-én
id. LUPU ISTVÁNRA (volt
férfifodrász) halálának 12.
évfordulóján.
Az idő elmúlhat, szállhatnak
az évek, amíg élünk, velünk
lesz szeretett emléked. Ha
nyugszol is a nehéz föld alatt,
nem vagy elfeledve,
szívünkben örökre meg-
maradsz. Nem csak az a
fájdalom, amitől könnyes lesz
a szem, hanem amelyet
magunkban hordozunk egy
életen át némán és
csendesen. Nyugodjál
csendesen, drága édesapám!
Leánya, Icuka, veje, Tika,
unokái: Szebi és családja,
Florin és családja. (3446-I)

„Olyan csönd van így
nélküled, hogy szinte hallani,
amit még utoljára akartál
mondani.”
Úgy mentél el tőlünk, hogy
búcsút nem mondtál,
szeretnénk, ha itt lennél, mert
a miénk voltál. Egy váratlan
percben életed véget ért, a
halál tépte szét; búcsút nem
intettél, elhagytad a házat és
minket, akiket úgy szerettél.
Örök az arcod, nem száll el a
szavad, mosolyod a
szívünkben marad.
Fájó szívvel emlékezünk
szeptember 5-én a holtmarosi
születésű CSATLÓS
ATTILÁRA halálának 18.
évfordulóján. Emlékét őrzik
szülei, leánya, Katika és
családja, testvére, Gyöngyi és
családja. Nyugodj békében!
(1547-I)

Fájó szívvel emlékezünk ifj.
KINCSES SÁNDORRA halá-
lának 23. évfordulóján.
„Elfeledni soha nem lehet, 
szívünkben örökké őrizzük
emlékedet.”
Szeretteid. (3489-I)

Kegyelettel és fájó szívvel
emlékeztünk szeptember 4-én
a szeretett édesapára,
nagyapára, dédtatára, apósra,
rokonra, BÖSZÖRMÉNYI
NAGY LAJOSRA halálának 46.
évfordulóján. Drága emlékét
szívünkben őrizzük. Nyugal-
ma legyen csendes és békés!
Szerettei. (3487-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel, Isten akaratá-
ban megnyugodva tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, édes-
anya, nagymama és rokon, 

SZABÓ MÁRIA-MAGDOLNA 
életének 72. évében szeptember
2-án visszaadta lelkét Teremtőjé-
nek. Drága halottunk temetése
2017. szeptember 5-én, kedden
14 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. Nyugod-
jon békében, a viszontlátás bizo-
nyosságában. 

A gyászoló család. (3488-I)

Mély fájdalommal tudatom, hogy
a szeretett gyermek, rokon és jó
barát, a marosvásárhelyi szüle-
tésű 

BENDE BARNA 
az Electromureş volt dolgozója 

életének 49. évében, hosszan
tartó betegség után augusztus
29-én Budapesten elhunyt.
Utolsó útjára szeptember 12-én
12 óra 45 perckor kísérjük a bu-
dapesti köztemetőben. 

Bánatos édesanyja. (3490-I)

Szívünk mély fájdalmával tudat-
juk, hogy a drága jó férj, édes-
apa, nagytata, após, apatárs,
rokon, ismerős, 

BENEDEK GÁBOR 
a volt Dacia szerviz egykori alkal-
mazottja, türelemmel viselt szen-
vedés után, 77 éves korában
2017. szeptember 3-án elhunyt.
Temetése 2017. szeptember 6-án,
szerdán 14 órakor lesz a Verii
utcai temetőben Jehova tanúi
szertartása szerint. 

A gyászoló család. (3493-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagytata, 

RACOŢI FRANCISC 
életének 68. évében hosszú
szenvedés után megpihent.
Drága halottunk temetése 2017.
szeptember 6-án 13 órakor lesz a
remeteszegi temetőben. 

Búcsúzik tőle a gyászoló 
család. (3500-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
FODOR MAGDI

szeptember 3-án, vasárnap, éle-
tének 77. évében csendesen
megpihent. 
Gyászolja családja: Ocskay
Noémi, István, Klementina 
és Edina.
Temetése szeptember 5-én 13
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben.
Nyugodjon békében! 
Kik szerettük, gondoljunk rá 
tisztelettel, kegyelettel! (3499-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Együttérzésünket fejezzük ki
Anikónak drága FIA elvesztése
alkalmából. Emlékét örökre
szívünkbe zárjuk. A Kiss család
és özv. Domahidi Irma. (3490-I)

Megrendülten értesültünk osz-
tálytársunk, SZÁSZ született
JÁNOSI TÜNDE elhalálo-
zásáról. Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak. Nyugodj
békében! A 10-es Számú
Általános Iskolából VIII. C-s
osztálytársaid. (3491)

„Mert ha élünk, az Úrnak élünk,
ha meghalunk, az Úrnak halunk
meg. Akár élünk, akár
meghalunk, az Úréi vagyunk.” 
(Róm. 14,8)
Mély együttérzésünket fejezzük
ki Fábián Edit presbiter-
testvérünknek ÉDESANYJA
elhunyta okozta gyászában és
fájdalmában. Imádkozunk a
gyászoló családért. 
A Marosvásárhely II. Gecse
Utcai Református Egyház-
község lelkipásztorai,
presbitériuma, szolgálattevői
és a gyülekezet. (19285-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönjük mindazoknak, akik
szeretett halottunk, NEMES
ISTVÁN temetésén részt vettek
és fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (3498-I)
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
RECEPCIÓST, SZOBALÁNYT/TAKARÍTÓNŐT alkalmazunk központi zónában levő PANZIÓBA. Tel.
0744-624-976. (3483-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (19259-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és FIATAL SEGÉDMUNKÁST az árukiadóba. Tel. 0744-644-
026. (19259-I)
Értesz az emberek nyelvén? Szereted a kihívásokat? Gyere és légy a csapatunk része! A KOVÁCS
PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Munkádért cserébe megbecsülés, versenyképes juttatás, bónuszok
járnak. Ha kezdő vagy, mi kiképezünk. Várjuk önéletrajzodat a hr@kovacs.ro e-mail-címre, vagy érdeklődj
8-17 óra között ezen a telefonszámon: 0733-052-106. (60262)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT.  Tel. 0745-
696-055. (19258-I)
BUCSINON TALÁLHATÓ VENDÉGHÁZBA GONDNOKOT keresünk. Családok előnyben. Fizetés:
2000-2500 lej. Tel. 0745-696-055. (19258-I)
A tévéreklámokból ismert TOP SHOP marosvásárhelyi irodájába magyar nyelvű TELEFONOS EL-
ADÓKAT alkalmaz. Nincs felső korhatár! Szükség van a jó kommunikációs készségre, tanulni akarásra és
kitartó személyiségre. Tel. 0722-667-783. (19275)
NÉMETORSZÁGI MUNKÁRA B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező SEGÉDMUNKÁST keresünk,
férj-feleség is jelentkezhet. Önállóan dolgozó ASZTALOS SZAKMUNKÁST keresünk évi kb. 6 hónap
munkára, megegyezés alapján. Tel. 00-49-157-36-36-8521. (3242-I)
ROMÁN TŐKÉJŰ ÉPÍTKEZÉSI CÉG alkalmaz KÉPESÍTETT KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT, VAS-
BETONSZERELŐKET, minimum 3 éves tapasztalattal. Az önéletrajzokat a következő faxszámon:
0265/266-067, e-mailben az  office@moragroind.ro címen vagy személyesen az 1848. sugárút 50/6. szám
alatt található irodánkban várjuk. (60298-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: RECEPCIÓST, MEDEN-
CEKARBANTARTÓ SZEMÉLYZETET, gyermekek számára ANIMÁTORT, PINCÉRT, SZOBALÁNYT.
Tel. 0722-268-866. (60258)
A PORCUŞORUL POFTICIOS VENDÉGLŐ KERESKEDELMI DOLGOZÓT alkalmaz vonzó fize-
téssel + bónuszok. Tel. 0748-591-437. (3417)
A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG KARBANTARTÓT/NEHÉZGÉP-
SZERELŐT, valamint TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro
e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várják. Tel. 0365/430-150. (19271)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
SÜRGŐSEN ALKALMAZUNK – azonnali kezdéssel – jókedvű, idős, nem fekvő úriember mellé munka-
kedvelő, aktív, kötelezettség nélküli KÖZÉPKORÚ HÖLGYET. Ajánlunk munkakönyves alkalmazást és
előnyös bérezést. A hajtási jogosítvány előnyt jelenthet. Érdeklődni a 0744-377-412-es telefonszámon min-
dennap 8-17 óra között. (19283-I)
KFT. kézügyességgel rendelkező MUNKAERŐT alkalmaz restaurálási munkálatokra, betanulási lehető-
séggel. B kategóriájú jogosítvány előnyt jelent. Tel. 0731-709-613. (sz.-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat
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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.

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

Közlemény

A 207/2015-ös közpénzügyi törvény 250. cikkelyének (2.) bekezdése értelmében nyilvános árverésen
értékesítik a következő adósok javait: 
MOLDOVAN LEON, CNP 1550317261494, Petele 436. szám, Maros megye, végrehajtói dossziészám:
506/2007
Az eladásra szánt javak:
– vízszintes szalagfűrész, harmadik árverés, kikiáltási ár 428 lej
– háromfázisú körfűrész, kikiáltási ár 1.900 lej
A javak árverése 2017. szeptember 27-én 11 órától a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály Petru Maior utca
33. szám alatti székhelyén lesz. A kikiáltási ár az ingóság felértékelési árának az 50%-a (harmadik árverés), az
ár nem tartalmazza a héát. 
UDILA MIHAI MARIUS, CNP 1751108261463, Szászrégen, Bălcescu 2.szám, Maros megye, végrehajtói
dossziészám: 861/2007/11164
Az eladásra szánt javak:
– pézsmabunda, kikiáltási ár  624 lej, rókabunda, 333 lej, mosómedvebunda, 250 lej, asztrahánbunda, 832 lej,
pézsmabunda, 208 lej, kecskebunda, 150 lej, nutriabunda, 125 lej, nercbunda, 125 lej, nyestkutyabunda, 125
lej, nyúlbunda, 150 lej, fókabunda, 104 lej, irhabunda, 104 lej, borjúbunda, 104 lej, fekete pézsmabunda, 213 lej,
nutriabunda, 233 lej. 
A javak árverése 2017. szeptember 27-én 11 órától a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály Petru Maior utca
33. szám alatti székhelyén lesz. A kikiáltási ár az ingóság felértékelési árának az 50%-a (harmadik árverés), az
ár nem tartalmazza a héát. 
BERECZKI EMERIC, CNP 1400102261458, Szászrégen, Verzei utca 27. szám, Maros megye, végrehajtói
dossziészám: 33595
Az eladásra szánt javak:
– C2–C3 622 négyzetméteres műhely, kikiáltási ár 77.500 lej
– C4-C7 277 négyzetméteres műhely, 31.000 lej
A javak árverése 2017. szeptember 27-én 11 órától a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály Petru Maior utca
33. szám alatti székhelyén lesz. A kikiáltási ár a javak felértékelési árának az 50%-a (harmadik árverés), az ár
nem tartalmazza a héát. 
CAZAN MANUELA, CNP 2800506046210, Déda, 215. szám, Maros megye, végrehajtói dossziészám:
218/Deda/11867
Az eladásra szánt ingóság:
– Renault Megane Scenic, 2.901 lej
Az árverés 2017. szeptember 27-én 11 órától a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály Petru Maior utca 33.
szám alatti székhelyén lesz. A kikiáltási ár az ingóság felértékelési ára, 75% (második árverés), az ár nem
tartalmazza a héát. 
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót
az árverés napja előtt. 
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen és időben, és legkésőbb 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 felelősségre tett nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő nem közvetítő, ahhoz, hogy a
megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen. 
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior utca 33. szám alatt vagy a
0265/512-592-es telefonszámon.
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2017. szeptember 5. 

Zogorean Florin hivatalvezető

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