
Gesztusok 
Nem újdonság, hogy Románia az 1918. december elsejei nagy

egyesülés századik évfordulóját készül megünnepelni, amikor Er-
dély Románia részévé vált. Az esemény, amely nem mindenki szá-
mára egyértelmű öröm, lehetőséget biztosít a nacionalistáknak,
hogy szabadjára engedjék magyarellenességüket, törvényterve-
zeteket találjanak ki a magyarság jogos törekvéseinek a vissza-
verésére, zsigeri gyűlöletük kimutatására. Ezekről már volt
alkalmunk beszámolni, az év végéig minden bizonnyal még sok-
szor kimutatják a foguk fehérjét a szolgálatos nacionalisták.

A centenáriumi készülődéshez tartozik, hogy a Magyarok Ro-
mániában – száz év története című dokumentumfilm-sorozat első
részével indította az RMDSZ a www.ezer100.ro honlapot. A web-
oldalon azok a projektek kapnak helyet, amelyek célja hangsú-
lyozni: a centenárium az erdélyi magyarság számára a lehetőség
éve lehet, amikor felmutathatja mindazt, amivel az elmúlt évszá-
zadban gazdagította Romániát. A szövetség ügyvezető elnöke sze-
rint a céljuk a centenáriumi évben az, hogy az erdélyi magyarok
jobban megismerjék saját múltjukat, hogy reflektorfénybe kerülje-
nek a magyarság értékei, amivel az elmúlt száz évben gazdagítot-
ták Romániát, és ami arra is rámutat, hogy az erdélyi magyarság
értékteremtő közösség, nem veszélyforrás Romániában. 

„Talpra kell álljunk, csak nem tudjuk,
hogyan. Tíz év munkáját mosta el a leg-
utóbbi árvíz. Hűtőberendezéseink a
bennük felhalmozott árumennyiséggel
együtt mentek tönkre, a két személy-
gépkocsink is használhatatlanná vált. A
nagy erővel érkező víz bedöntötte a ve-
gyesboltunk egyik falát, az áruval meg-
töltött fagyasztókat felkapta és
körhintaként pörgette, az ablakon át
menekültünk” – meséli Buzogány Ildikó
és Attila. 

A Segesvártól tizenegy kilométerre keletre, a
Nagy-Küküllő bal partján fekvő Héjjasfalván
egy hét leforgása alatt két villámáradás pusztí-
tott. A június 30-án, szombaton 16.30 órakor le-
zúduló árvíz nyomait épp hogy eltakarították,
egy hétre rá, július 8-án, vasárnap 14.17 órakor
újabb, ezúttal nagyobb mennyiségű és „dühö-
sebben” érkező víztömeg árasztotta el a telepü-
lés egy részét. Márciusban ugyancsak
héjjasfalvi áradás akadályozta a közúti közleke-
dést, akkor a Nagy-Küküllő lépett ki a medréből
és árasztott el mezőgazdasági területeket és az
országutat.

A jelek szerint bármikor bekövetkezhet egy
újabb árvíz, amit talán az árvízvédelmi beruhá-
zásokhoz szükséges kormánypénzek kiutalásá-
val lehetne megelőzni. A hatóságok –
önkormányzat, útügy, vízügy, vasútigazgatóság,
erdészeti hivatal, megyei tanács, prefektúra, mi-
nisztérium – kellő hozzáállásával talán meg-
előzhetők lennének a hasonló katasztrófák. Ha
pedig nem tették meg időben a szükséges intéz-
kedéseket, ne söpörjék szőnyeg alá a mulasztá-
sokat, hanem a felelősök térítsék meg az
érintetteknek okozott károkat.

Jövedelmező 
a dohánytermesztés 
A palántát is helyben termelik meg, ál-
talában március elején vetik el a
magot a fóliasátrakban, május 10-e
körül kezdenek el palántálni. Ez gépe-
sített munka, amit a család segítségé-
vel végeznek el.
____________6. 
Problémák a tulaj-
donba helyezéssel
Sóváradon két éve dolgozunk azon,
hogy tulajdonba helyezzük a település
lakóit. Kidolgoztunk egy ütemtervet,
hogy hogyan lehetne megoldani a tu-
lajdonjogok rendezését, az emberek
tulajdonba helyezését birtoklevéllel,
telekkönyvvel, az új kataszteri törvény
előírásainak megfelelően.
____________9.(Folytatás a 4. oldalon)
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Az áradások károsultjait ki kártalanítja?

Újrakezdeni – mindenáron



Az épülő óvoda-bölcsőde mellett a templomát is
megjavítja Backamadaras református gyüleke-
zete.

A reformáció ötszázadik évfordulója alkalmából tavaly
számos ünnepséget, egész ünnepségsorozatokat tartottak,
de nem maradhat el a gyakorlati oldal sem. Ahogy lélekben
megújulunk, úgy külsőleg is meg kell újulniuk egyházi
épületeinknek is – mondta el Koncz László Ferenc lelkész,
miközben a backamadarasi templom javítására készülnek
és közben a nyárádszentlászlói templom felújításának elő-
készítésén is dolgoznak.

A madarasi templom állapotát és arculatát javító mun-
kálatokat már három évvel ezelőtt elkezdték a torony bá-
dogosmunkájának felújításával, a templomtorony és az
épületbelső javításával, a költsége főleg az egyházközséget
terhelte, azaz a hívek adományából fedezték, azonban az
erőfeszítések ellenére sem tudtak mindent megoldani. Így
most a magyar kormány támogatására alapozva szeretnék
befejezni a hátralevő munkát: mivel a falak átnedvesedtek,
néhol algásodtak is, a vakolatot már korábban leverték,
hogy a téglaépítmény kiszáradhasson. A következőkben
nemcsak újravakolják és lefestik a falakat kívül, hanem a
vízelvezetést is elvégzik az épület körül, az esővízcsator-
nákat kicserélik, amire főleg a déli oldalon van szükség.
Ugyancsak ezen az oldalon repedések jelentek meg a fala-
kon, így statikailag is megerősítik a templomot, szellőzte-
tőrendszert építenek a téglák közé, hogy a falak minősége
megmaradjon, továbbá a portikus bejáratára és oldalára
nyílászárók kerülnek, hogy fokozzák a hőszigetelést. A te-
tőzeten csupán apróbb javítások szükségeltetnek, mivel a
födém cserepeit már előzőleg megforgatták – sorolta fel a
szükséges teendőket a lelkész. A javításokat a napokban
kezdik el, és augusztus végére át is szeretnék adni a felújí-
tott templomot, hogy a szeptember eleji falunapokon méltó
módon ünnepelhessen a közösség.

A gyülekezet is hozzájárul a többletmunkához, de a
külső segítségnek nagyon örülnek, hiszen „reformátussá-
gunk megélése is felértékelődik azzal, hogy templomainkat
éppen az emlékévben tudjuk felújítani, amivel emlékezünk
arra, hogy az egyház állandóan megújul. Nyilván nem csak
külsejében, hanem főleg belsejében, de ahol a belsejében
megtörtént ez, ott az áldásos munka eredményeként a külső

szépülés is következik” – mutatott rá a lelkész. A madarasi
templom idén éppen kétszáz éves, azaz mai formájában
1818-ban kezdték el építeni Vályi Pál lelkész idejében,
majd 1825-ben fejezték be Losonczi Mózes vezetésével.
Az azelőtti templomot 1629-ben építették, de ennél jóval
korábbi istenháza is lehetett a falunak, ugyanis a jelenlegi
épület falában a vakolat leverése után felbukkant egy kö-
zépkori, katolikus korból származó szentségtartó fülke kő-
darabja, amit a templomba beépítve egy sokkal régebbi
korra kívántak utalni az elődök.

A szellemi örökkévalóságba távozó, közel kilencven esz-
tendőt megélt Kányádi Sándor hamvainak az anyaföldbe
elhelyzésével egy időben bizonyosodott be a megdöbbentő
és hihetetlen hír: ugyanazon a napon Hunor hajnalhasad-
takor szörnyethalt a vasúti síneken. Szülei, rokonai, barátai,
munkatársai, szerettei napok óta magukkal vonszolják az
ólomsúlyú kérdést: miért következett be a tragédia, hogyan
történt meg az, aminek legfeljebb egy a millióhoz az esé-
lye? A Fennvalóval mégsem perlekedhetünk, a sorsot nem
tagadhatjuk meg, és a lelkiismeretünket is hiába tesszük
próbára. A feltételes mód keresése mit sem változtat a szo-
morú híren, a fájdalmas hiányérzeten. Inkább arra gondol-
hatunk, hogy Hunor nem szenvedett, és ma már az
angyalokkal beszélget. 

Annál nehezebb a hátramaradottaknak. Mert bár a földi
élet mindenkori rendje a halál, harmincegy évesen távozni

mégiscsak természetellenes. Hiszen általában a fiak bú-
csúznak el édesapjuktól, és békeidőben mégiscsak ritka,
hogy az anyák temetik el fiaikat. Az egyetlen gyermek el-
vesztése pótolhatatlan űrt hagy maga után. Mégis: ami nem
öl meg, az megerősít. Az egykor megszületett és egészség-
nek örvendő élet áldása az elmúlás pillanatában is megma-
rad, amennyiben emléke mindörökre táplál. Ha a vonatfütty
hallatán, a vasúti sínek között átkelve, a tragédia színhe-
lyére tekintve életünk őrangyalára találhatunk.

Hiszem, hogy nincs értelmetlen elmúlás. Hunor a mai
világ szokásrendjének, a fiatalok szabadelvű életmódjának
és fesztiválozásának az áldozata, a társadalom halottja, és
barátainak, kortársainak, fesztiválozó társadalmunknak
üzen. Arra figyelmeztet, hogy az élet felpörgetése olyan
mélyzuhanásba vezethet, amely valami nagy-nagy sötét-
ségbe torkollhat. Ehelyett tartsuk és tartassuk be a határo-
kat, ne keressük a más világot, és adjunk értelmet és életet
az életnek!

Életmű-kiállítás nyílik
Koszta Árpád életmű-kiállítása nyílik július 21-én 11 óra-
kor a Köztársaság tér 9. szám alatt lévő Egyesülés ki-
állítóteremben. A kiállítást Máthé Klára Krisztina építész
és Opriş Ilarie, a Képzőművészek Maros Megyei Egye-
sületének tiszteletbeli elnöke nyitja meg. A tárlat au-
gusztus 3-ig lesz megtekinthető, hétfőtől péntekig 12 és
17 óra, valamint szombatonként 11 és 13 óra között.

Beszélő Könyvek 
A marosvásárhelyi Teleki Téka folytatja előadás-soro-
zatát. A Beszélő Könyvek-estek meghívottjaival idén a
másként gondolkodás különböző válfajait vették
számba, és azt, hogy egyes korok különböző közössé-
gei hogyan receptálták ezt. A Beszélő Könyvek: Háló-
zatok a Teleki Tékában című est keretében július 21-én
este 7 órától Barabási-Albert Lászlóval próbálnak meg
másként gondolkodni a Teleki Téka udvarán – régmúlt
korokról, történelemről, hálózatokról, történelem- és há-

lózatkutatásról, és arról, hogy mindezek a szálak ho-
gyan kapcsolódnak, kapcsolódhatnak össze a Teleki
Tékában. 

Találkozó és évfordulós ünnepség
Ádámoson

Július 21-én, szombaton kerül sor Ádámoson az V. egy-
házköri találkozóra, másnap az unitárius templom fenn-
állásának 500. évfordulóját ünneplik. A szombati
szabadtéri rendezvény a községközpont általános isko-
lájának az udvarán zajlik 9 órai kezdettel. A templom
fennállásának 500. évfordulójára szervezett megemlé-
kezés 13 órakor kezdődik ünnepi istentisztelettel és úr-
vacsoraosztással, amit kopjafaavatás és
szeretetvendégség követ.

Gernyeszegi kastélynap
Július 21-én, szombaton tartják meg az idei gernyeszegi
kastélynapot. A délelőtt 10 órától este 8-ig zajló prog-
ramban egyebek mellett vezetett kastélylátogatás, elő-
adások, gyermektevékenységek, koncertek
szerepelnek. A részletekre visszatérünk. 

Ma ENDRE és ELEK, 
holnap FRIGYES napja.
FRIGYES: 19. századi névalko-
tás a frigy szóból a Friedrich név
magyarosítására. A Friedrich
germán eredetű név, jelentése
béke, védelem + hatalmas, ural-
kodó.
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Jogi tanácsadás
Július 18-án, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár
Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hozzák magukkal
előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos irato-
kat.

Jelenetek egy házasságból
Ingmar Bergman Jelenetek egy házasságból című drámá-
ját játsszák július 21-én, szombaton 20 órakor a mikházi
Csűrszínházban. Az előadás a Soproni Petőfi Színház, a
Csavar Színház, a Malom Színház, a Forrás Színház és a
Csűrszínház koprodukciója. Rendező: Pataki András. Hely-
foglalás a 0744-394-186-os telefonszámon. Jegyek a hely-
színen kaphatók.

Nyertek a vásárhelyi öregfiúk
A marosvásárhelyi Gladius kosárlabdacsapat első díjat
nyert a vásárhelyi Summer League első kiadásának első
fordulójában. A SportLife Románia által, a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatallal partnerségben szervezett és a
Herlitz Románia, valamint a PEAK Sport Románia cégek
által támogatott sportesemény a 2004-es és 2005-ös ge-
neráció nyolc kosárlabdacsapatát vonultatta fel, a pódi-
umra a Shooting Stars Buftea és a Laguna Bukarest klubok
tagjai állhattak még fel. A Vlad Pora által felkészített csapat
tagjai a 3x3-as versenyben is az első két helyet érték el.
Az esemény második fordulója ma kezdődik, és a 2002-es
és 2003-as nemzedék tagjai vesznek részt rajta.

Szinte kómásan vezettek
Az elmúlt időszakban számos közúti bűncselekményt kö-
vettek el a megye útjain. A Maros megyei rendőrség közle-
ményéből szemelgetve kiderül, hogy például július 13-án
egy 23 éves férfi Marosludason, július 14-én egy 61 éves
férfi Segesváron hajtási jogosítvány nélkül vezetett. Aznap,
Segesvár mellett egy rendszámok nélküli autót vezetett
egy héjjasfalvi férfi, mint kiderült, a gépkocsi nem volt for-
galomba íratva. Szintén július 13-án, Szászrégenben 0,82
mg/liternyi alkoholpárát fújt a szondába egy 46 éves gép-
kocsivezető, július 14-én Marosludason egy 26 éves autó-
vezető férfinél ez az érték 1,03 mg/l volt. Mindkettőjükön
túltesz azonban az a 44 éves „sofőr”, aki július 15-én éjjel
fél egykor Segesváron 1,16 mg/liternyi alkoholt lehelt, majd
kiderült, hogy hajtási jogosítvánnyal sem rendelkezik, ráa-
dásul a kórházba szállítása után a vérvétel alapú tesztet is
visszautasította. Ugyancsak július 15-én Marosszentgyör-
gyön kapcsoltak le egy 27 éves gépkocsivezetőt, aki 0,81
mg/l alkoholt fújt a szondába, ráadásul ő sem rendelkezett
jogosítvánnyal. 

Közúti baleset
Július 15-én éjjel fél háromkor az E60-as úton Maroskece
mellett egy Kolozs megyei 55 éves férfi elvesztette uralmát
gépkocsija fölött, és frontálisan ütközött egy, a szemközti
irányból érkező, 30 éves Szilágy megyei férfi által vezetett
személyautóval. A balesetben súlyosan megsérült egy 28
éves fiatal, a második autó utasa, valamint könnyebben sé-
rült négy 8 és 60 év közötti személy, közülük hárman a Ko-
lozs megyei férfi által vezetett autó utasai, míg a negyedik
a Szilágy megyei sofőr által vezetett gépkocsi utasa volt. 

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

17., kedd
A Nap kel 

5 óra 45 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 10 perckor. 
Az év 198. napja, 

hátravan 167 nap.

   2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK __________________________________________ 2018. július 17., kedd

IDŐJÁRÁS
Meleg, napos idő
Hőmérséklet:

max. 270C
min. 150C

Gligor Róbert László

Ábrám Zoltán

Megyei hírek

Folytatják a backamadarasi templom javítását

RENDEZVÉNYEK

Idén és ebben a formájában kétszáz éves a madarasi templom – a felújí-
tással méltón ünnepelnék meg Fotó: Gligor Róbert László

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

Pálfy Hunor emlékére



Felmentette a kémkedés vádja alól hétfőn egy isz-
tambuli bíróság Erdem Gült, a Cumhuriyet című,
kormánykritikus török napilap ankarai tudósítóját
abban a perben, amely a lap 2015 májusában meg-
jelent cikke miatt indult – jelentette az Anadolu
török állami hírügynökség.

Az újság annak idején fényképeket közölt, amelyek szerinte
arról tanúskodtak, hogy a török titkosszolgálat kamionjai fegy-
vereket és lőszereket szállítottak Szíriába 2014 januárjában. A
török vezetés a cikk után elismerte, hogy a Szíriába tartó te-
herautók a titkosszolgálathoz tartoztak, de – mint mondták –
azok az ott élő, a török ajkú türkmén kisebbségnek vittek se-
gélycsomagokat. A népcsoport fegyveresei akkoriban mind
Bassár el-Aszad kormányerői, mind az Iszlám Állam dzsiha-
dista szervezet harcosai ellen offenzívát folytattak.

Az isztambuli ítélőszék hétfőn úgy döntött, hogy Gül nem
vétkes „az állam biztonsága, illetve bel- és külpolitikai érdekei
szempontjából titkosságot igénylő információinak politikai
vagy katonai kémkedés céljából történő megszerzése és köz-
zététele” bűntettében.

A Cumhuriyet korábbi főszerkesztőjét, Can Dündart és Gült
2015 novemberében tartóztatták le azzal a gyanúval, hogy tit-
kosságot igénylő állami információkat tettek közzé kémkedés
céljából. Fegyveres terrorszervezet tudatos és szándékos tá-
mogatásával is gyanúsították őket. Tettükkel a vád szerint az
Egyesült Államokban élő Fethullah Gülen muzulmán török
hitszónoknak és hálózatának nyújtottak segítséget – Ankara őt
tette felelőssé a későbbi, 2016. július 15-i puccskísérletért,
mozgalmát pedig terrorszervezetnek minősítette.

A török alkotmánybíróság 2016 februárjában úgy döntött,

hogy a hatóságok megsértették a vizsgálati fogságban tartott
két újságíró jogait, s azonnali szabadlábra helyezésüket ren-
delte el.

2016 májusában a bíróság államtitkok kiszivárogtatásáért
Gült első fokon 5 év, míg Dündart 5 év 10 hónap felfüggesztett
börtönbüntetésre ítélte. Dündar később Németországba távo-
zott, majd a 2016. júliusi puccskísérlet után lemondott a fő-
szerkesztői pozícióról.

A török legfelsőbb bíróság idén március elején a 2016. má-
jusi döntést semmissé nyilvánította, s olyan új eljárás indítását
kezdeményezte, amelyben Dündart összesen 15 évtől 20 évig
terjedő börtönbüntetéssel sújthatják. A testület ugyanakkor Gül
felmentését javasolta, arra hivatkozva, hogy az ő esetében az
államtitkok megszerzésénél nincs bizonyíték „különös erőfe-
szítésre”.

Áprilisban egy isztambuli bíróság letartóztatási parancsot
adott ki Dündar ellen, és egyúttal arra kérte a török kormányt,
hogy helyeztesse a volt főszerkesztőt az Interpol vörös körö-
zési listájára, valamint kezdeményezze kiadatását.

Recep Tayyip Erdogan török elnök korábban többször han-
goztatta, hogy a Cumhuriyet aláássa országa nemzetközi te-
kintélyét.

Szintén idén áprilisban terroristaszervezetek támogatása
miatt nem jogerősen súlyos börtönbüntetésekre ítélték a Cum-
huriyet tizennégy munkatársát. Azzal vádolták őket, hogy vé-
delmezik és támogatják az Ankara által terrorszervezetnek
minősített Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) kurd szakadár szer-
vezetet, a szélsőbaloldali Forradalmi Népi Felszabadítási Párt-
Frontot (DHKP-C), valamint a 2016-os puccskísérletért okolt
gülenista hálózatot. (MTI)

Esélyegyenlőség
Klaus Iohannis államfő kihirdette hétfőn a férfiak és
nők esélyegyenlőségéről szóló, 2002/202-es törvényt
módosító és kiegészítő törvényt. A jogszabály leszö-
gezi: tilos a szexuális és lelki zaklatásra irányuló min-
dennemű cselekedet, nyilvános térben és
magánterületen egyaránt. A tervezet ugyanakkor
3000-től 10.000 lejig terjedő bírság kiszabását teszi
lehetővé abban az esetben, ha a tett nem minősül
bűncselekménynek. (Agerpres)

Lezuhant egy katonai repülőgép
Mihai Fifor védelmi miniszter megerősítette a Reali-
tatea televíziónak, hogy Bákó megyében hétfőn le-
zuhant egy IAR 99 Şoim típusú repülőgép. Andrei
Grecu, a Bákó megyei katasztrófavédelmi felügyelő-
ség (ISU) szóvivője elmondta, hogy a pilótákat meg-
találták, és életben vannak. A helyszínre több
mentőosztag érkezett. A IAR 99 Şoim katonai repü-
lőgép a bákói 95-ös bázisról szállt fel hétfőn, a gép
13.30 óra körül zuhant le Nicolae Bălcescu település
közelében. A pilótáknak sikerült katapultálniuk. Mihai
Fifor védelmi miniszter és Nicolae Ciucă vezérkari
főnök a baleset helyszínére utaztak. (Agerpres)

44 millió lej immunglobulinra
Kihirdette Klaus Iohannis államfő hétfőn azt a sürgős-
ségi kormányrendeletet, amelynek értelmében az
Unifarm Rt. több mint 44 millió lejt kap a kormány
költségvetési tartalékalapjából immunglobulin be-
szerzésére. Az Unifarm az államtól kapott pénzből
biztosíthatja az immunhiányos betegségek kezelé-
sére és súlyosbodásuk megelőzésére használt
gyógyszereket. A 44,27 millió lejes állami segély az
idei évre hozzáadódik az egészségügyi minisztérium
költségvetéséhez. A pénz a kormány rendelkezésére
álló költségvetési tartalékalapból származik, a vonat-
kozó jogszabályok betartásával – nyilatkozta Nelu
Barbu kormányszóvivő a sürgősségi rendelet elfoga-
dását követően. (Mediafax)

Nőttek a külfölditőke-beruházások 
Az első öt hónapban 17,6 százalékkal, 1,720 milliárd
euróra nőttek a külfölditőke-beruházások a tavalyi
azonos időszakhoz képest – közölte hétfőn a Román
Nemzeti Bank. Tavaly január és május között 1,462
milliárd euró áramlott a gazdaságba. A jegybank szin-
tén hétfőn közölte, hogy a folyó fizetési mérleg hiánya
15,8 százalékkal, 3,018 milliárd euróra nőtt az első
öt hónapban tavalyhoz képest. Tavaly egész évben
1,5 százalékkal, 4,586 milliárd euróra nőtt a külföldi
közvetlen tőkeberuházások értéke, a folyó fizetési
mérleg hiánya pedig 85 százalékkal, 6,464 milliárd
euróra emelkedett.  (MTI) 

Első helyen a Dacia
A Dacia, az eMag, a Dedeman és a Petrom is szere-
pel a tíz legértékesebb romániai márka között – derül
ki a Brand Finance friss jelentéséből. Tavalyhoz ha-
sonlóan most is a Dacia került az első helyre, ezt a
márkát megközelítőleg 1,2 milliárd euró értékűre be-
csülik 2018-ban. A második legértékesebb hazai
brand az eMAG, a harmadik helyezett a listán a De-
deman.  Az összesen ötven márkát felsorakoztató lis-
tán megjelenik még egyebek közt a Ciucaş, a Tarom,
a Flanco, az Omniasig és a Mobexpert. (Mediafax)
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A honlap bemutatkozó oldalán olvasható: „2018-ban
Románia megalakulásának 100. évfordulóját ünnepli.
Nekünk, erdélyi magyaroknak pedig a kisebbségi lét
100. éve. Lehetőségünk nyílik elmondani a román kö-
zösségnek, hogy nélkülünk ma kevesebb lenne ez az or-
szág. Hogy itt vagyunk, nem készülünk elmenni innen,
itt tervezünk jövőt. Ezt az országot akarjuk jobbá tenni,
közösen. Nem elvenni, hanem hozzátenni akarunk Ro-
mániához, úgy, ahogyan az elmúlt száz évben is tettük”.

Szép gesztus. Lehet szebb cél annál, hogy a magyarok
a románokkal közösen szeretnék közösen jobbá, élhe-
tőbbé tenni ezt az országot?

Ezzel szemben tegnap egyik román napilap szalag-
címben hívta fel a románok figyelmét, hogy „a nagy
egyesülés ellenségei nem alszanak”! Ha valaki még
nem jött volna rá, hogy ki az a hatalmas ellenség, akitől
tartani kell, megmondjuk: „a magyar nemzet, amely tu-
lajdonjogot formál egész Erdélyre”, és amely semmi
szín alatt nem hajlandó lemondani erről.

A továbbiakban oldalakon keresztül szörnyülködik
azon, hogy egy olyan „kis nép”, mint a magyar, hogy
képes ilyen hatalmas „irredenta zavargást” okozni a
„közös” Európában, bekebelezne országrészeket Ro-
mániából, Szlovákiából, Szerbiából, Horvátországból,
Ausztriából… És amely a honfoglalás óta, de főleg a
trianoni döntést követően „hazug, kolonizációs, agresz-
szív románellenes revansista” politikát folytat. 

Az „eszmefuttatás” folyamatos visszatérő motívuma,
hogy Románia mindenfajta (ellen)reakció nélkül
„hagyja magát lábbal tiporni”. Mi ez, ha nem uszítás
a magyarok ellen, uszítás a kormány ellen? Van akiknek
ez jelenti a centenáriumi „ünnepet”? 

Gesztusok 
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világTăriceanu: a Velencei Bizottság előzetes 
véleményezése politikai jellegű

Felmentették a kémkedés vádja alól 
a Cumhuriyet ankarai újságíróját

Fennáll a kockázata annak, hogy a tartós nagy-britanniai le-
telepedésre a brit EU-tagság megszűnése után is teljes mér-
tékben jogosult külföldi EU-állampolgárok közül sokan
kiesnek a brit kormány által számukra kidolgozott engedélye-
zési rendszerből, egyebek mellett azért, mert egyszerűen nem
lehet tudni, hogy hányan vannak – áll a Migration Observatory
nevű, az Oxfordi Egyetem mellett működő független migrá-
ciókutató elemzőműhely hétfőn ismertetett elemzésében.

A brit statisztikai hivatal (ONS) ugyancsak hétfőn közzétett
legújabb becslése szerint tavaly ötéves mélypontra csökkent
az uniós országokból Nagy-Britanniába irányuló nettó beván-
dorlás, ugyanakkor rekordra emelkedett a távozó külföldi EU-
állampolgárok száma.

A Migration Observatory tanulmánya szerint a jelenleg ren-
delkezésre álló statisztikai adatok alapján nem lesz könnyű ki-
számolni még azt sem, hogy hányan nem jutnak majd hozzá
az őket egyébként megillető letelepedett státushoz. Ennek az
a legfőbb oka, hogy nincsenek pontos számok azokról a Nagy-
Britanniában élő külföldi EU-állampolgárokról, akik a Brexit
után is maradni szeretnének. Az elemzőcég szakértői szerint
mindemellett előfordulhat az is, hogy egyes letelepedésre jo-
gosult EU-állampolgárok azért nem folyamodnak majd az en-
gedélyért, mert egyszerűen nem tudják, hogy ezt meg kell
tenniük, vagy tartanak attól, hogy a brit hatóságok elutasítják
folyamodványukat, de közrejátszhat az elbírálási rendszer in-
dulását követő esetleges szervezetlenség is.

Az adatok pontatlanságát illusztrálandó a Migration Obser-
vatory felidézi, hogy a brit statisztikai hivatal becslése szerint
a tavalyi év egészében átlagosan 3,813 millió külföldi EU-ál-
lampolgár tartózkodott életvitelszerűen Nagy-Britanniában,
ám ennek a becslésnek plusz-mínusz 92 ezer fős a hibahatára,
ráadásul szerepel benne az a 350 ezer ír állampolgár is, akik
szintén Nagy-Britanniában élnek, de őket a régre visszanyúló

kétoldalú megállapodások alapján – Írország EU-tagságától,
illetve a brit EU-tagság megszűnésétől függetlenül – ugyan-
azok az állampolgári jogosultságok illetik meg, mint a brite-
ket. Ez azt is jelenti, hogy nekik a Brexit után sem kell majd
letelepedett státusért folyamodniuk a brit hatóságokhoz.

A Migration Observatory szerint ebben a helyzetben elő-
fordulhat, hogy a tartózkodásra jogosult külföldi EU-állam-
polgárok közül több tízezren elveszítik jelenlegi
nagy-britanniai jogi státusukat, ráadásul úgy, hogy ez a hiva-
talos adatokból ki sem derül majd.

Sajid Javid brit belügyminiszter a múlt hónapban ismertette
részletesen azt a rendszert, amelyet a brit kormány a Nagy-
Britanniában élő külföldi EU-állampolgárok további tartóz-
kodásának lehetővé tételére kidolgozott.

Javid tájékoztatása szerint a brit hatóságok mindössze any-
nyit kérnek majd, hogy azok, akik a Brexit után is Nagy-Bri-
tanniában kívánnak maradni, hitelesen igazolják
személyazonosságukat, nyilatkozzanak arról, hogy a múltban
született-e ellenük elmarasztaló bírósági ítélet valamely sú-
lyosabb bűncselekmény miatt, és igazolják, hogy életvitelsze-
rűen Nagy-Britanniában élnek.

Az állandó letelepedett státusért folyamodó külföldi uniós
polgárok online felületen, akár okostelefonjukra letölthető al-
kalmazás segítségével is beterjeszthetik majd kérvényüket. A
program még az idén elindul, de az érintetteknek három évük
lesz arra, hogy benyújthassák folyamodványukat.

A brit statisztikai hivatal ugyancsak hétfőn közzétett éves
becslése szerint a tavaly decemberrel zárult egy évben 240
ezren érkeztek más EU-országokból tartós letelepedés céljából
Nagy-Britanniába, 139 ezren viszont távoztak.

Az e mérlegből adódó nettó bevándorlás az uniós országok-
ból tavaly 101 ezer fő volt, 2013 óta a legalacsonyabb, a tá-
vozók száma viszont éves rekordot döntött. (MTI)

Brexit: ötéves mélyponton az EU-bevándorlás, 
rekordszámú külföldi EU-állampolgár távozott

Călin Popescu Tăriceanu, a szenátus, valamint a ki-
sebbik kormánypárt, a Liberálisok és Demokraták
Szövetségének (ALDE) elnöke bírálta vasárnap este
a Velencei Bizottság előzetes véleményezését,
hangsúlyozva, jogi szempontból „rendkívül vékony”
a dokumentum, politikai vélemény inkább.

„Egy ilyen dokumentumot, amit »előzetes véleményezés-
nek« neveznek, nem kellett volna nyilvánosságra hozni, mivel
még valószínűleg módosulni fog. Nem tudom, hogy milyen
folyamatot követően jutnak el az előzetes véleményezéshez,
ám az első megjegyzés, amit tenni akarok, az az, hogy ez a
dokumentum számomra jogi szempontból rendkívül vékony-
nak tűnik. Politikai dokumentum, a Velencei Bizottság részé-
ről adott politikai vélemény. A Velencei Bizottságnak jogi és
nem politikai megfontolásból kellett volna elemeznie a témá-
kat” – szögezte le a politikus a România Tv műsorában.

Példaként a Velencei Bizottságnak az ügyészek tetteinek a
kivizsgálására tett utalásait hozta fel.

„A Velencei Bizottság felületesen kezeli ezeket a dolgokat,
ez engem megijeszt. Ami pedig a büntetőjogi területen, a bí-
róságok megszervezése terén általunk vallott politikai opció-
kat illeti, úgy gondolom, hogy az általunk használt szűrők
működtek az alkotmánybíróságon is, és elégnek bizonyultak”
– fogalmazott Călin Popescu Tăriceanu.

Kijelentései azt követően hangzottak el, hogy a Velencei
Bizottság pénteken azt ajánlotta a romániai hatóságoknak,
vizsgálják meg újra az igazságügyi törvényekben a bírák és
ügyészek kinevezésére és leváltására vonatkozó passzusokat,
és biztosítsák a folyamat semlegességét, megtartva az állam-
elnök és a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) sze-
repét. (Mediafax)



Kutyalakoma hentesáruból
A Szénégetők patakának közúti

hídja közelében lakó családokat érte
a legnagyobb anyagi veszteség, le-
gyen az háztáji gazdaság, vetemé-
nyeskert vagy a berendezési tárgyak
tönkretétele. Annak ellenére, hogy
lehetne felelősöket találni, a jelek
szerint kártérítésre sokan nem szá-
míthatnak, mivel kevesüknek volt
érvényes lakásbiztosítása. A ve-
gyesbolt tulajdonosai, a Buzogány
család egymás szavába vágva me-
sélték a történteket, miközben ed-
digi befektetett munkájukat siratták,

mely pillanatok alatt vált a víz hor-
dalékává. „Az áradásokban kilenc
darab hűtőberendezés ment tönkre,
az öt felborított fagyasztó tartalmá-
ból a település kutyái tálcás miccs-
húson, hentesárun lakmározhattak
egy hétig, a sokféle fagylaltot is
zsákszámra dobtuk ki” – mondják.
Buzogány Ildikó könnyeivel küsz-
ködve arról mesél, hogy ő ebben a
házban született, de ekkora árvizet
a faluban még nem látott. 1975-ben,
hathetes korában volt hasonló ára-
dás a településen, akkor a Nagy-
Küküllő lépett ki medréből, és nem
tett akkora kárt a lakásukban, mint
a mostani. A nyári aszály idején tel-
jesen kiszáradó patak ezúttal olyan
erővel érkezett a hegyekből lezú-
duló, hömpölygő víztömeggel, ami-
lyenre senki sem számított. Éjt
nappallá téve takarították el az első
villámáradás nyomait, hogy miha-
marabb kinyithassanak. „Szomba-

ton megnyitottuk az üzletet, de csak
egyetlen napig árusíthattunk, mert
vasárnap érkezett a második, még
hatalmasabb erejű áradás. Az első
elvonulása után az elromlott hűtő-
szekrényeket megjavíttatták, de az
a kiadás hiábavalónak bizonyult,
hisz a második még a hűtők ajtaját
is leszakította, és immár teljesen
használhatatlanná váltak. Tíz éve a
férjemmel se szabadnapon, se sza-
badságon nem voltunk, az államnak
havonta 5.000–6.000 lejt be kell fi-
zetnünk a vállalkozás utáni adók és
járulékok címen, egy ilyen kataszt-
rófa után azonban nincs kitől segít-

ségre számítani. Évek óta jeleztük a
hivatalnál, hogy az országúton átha-
ladó híd alatti részt ki kellene taka-
rítani, a patakmedret megerősíteni,
mert egyre beljebb mossa a kertünk
melletti partot, és egyszer az is
beszakad. A felelősöket keresve a
hivatalosságok egymásra mutogat-
nak, illetve a heves esőzést okolják,
de a baj megelőzhető lett volna, ha
az országút hídjának áteresztőké-
pessége megfelelő. Az első áradás
előtt egy héttel fejeztük be az új ke-
rítés építését, az valamelyest védel-
met nyújtott a ház hátsó felének.
Azonban az országúti hídlábnak
csapódó víz folyásiránya – mivel
nem tudott lefolyni – megfordult, és
behatolva az udvarunkra, rendkívüli
erővel tört magának utat, olyany-
nyira, hogy még az üzlet épületének
egyik téglafalát is bedöntötte. Ha a
patak medrét nem építik ki támfal-
lal, egy következő esőzésnél

ugyanez lehet az eredmény. A kere-
setünk nagy részét arra kell költsük,
hogy védjük magunkat az árvíztől?
Csak azt nem értem, miért kell
addig várni, amíg az ember tönkre-
megy? – teszi fel azokat a kérdése-
ket a legnagyobb kárt szenvedő
Buzogány család, amelyekre egye-
lőre senki sem válaszol. 

Silvia Pavel, egy másik károsult
sem tapasztalt még hasonló áradást,
amely őt is felkészületlenül érte, és
a bútorzat egy részét teljesen tönk-
retette. A pincéjét kimosta, most
újra tele van iszaplerakódással, de
már kedvük sincs az újabb takarí-
táshoz, hisz az előzőt alig fejezték
be, és érkezett a második árvíz.
Mint mondja, januárban lejárt a la-

kásbiztosítása, és megfeledkezett
felújítani. „Most meg csak lézen-
günk, forgolódunk, mert nem tud-
juk, mire számíthatunk. A jelenlegi
medertakarítás sem garancia arra,
hogy egy következő ár nem okoz
ugyanakkora károkat, mint az
utóbbi kettő. Ha nem betonozzák ki
rendesen a patak medrét, néhány
hónap alatt ugyanúgy lerakódik a
híd alatt a föld, mint most. És mi

még csak hagyján, de szegény
szomszédaim, akiknek az üzletét
mosta el az ár…” – mondja 
együttérzően.
A hidak karbantartóinak felelőssége

A helyszínen a község polgár-
mestere, Felegean Mircea Augustin
és Bartalis Tibor Levente alpolgár-
mester sorra szemrevételezik a me-
dertakarítási akciókat, akárcsak az
udvarokra lerakódott méteres iszap-
réteg eltakarításában segédkező
buldoexkavátorok tevékenységét.
Az elöljárók elmondása szerint nem
lehetett felkészülni erre az ese-
ményre, ugyanis a második áradást
megelőző nap a településen jelen-
téktelen mennyiségű csapadék
hullt. Déli 12 órakor ellenőrizték a

patak vízszintjét, és a normális ér-
tékeket jegyezték, két óra múltán
pedig bekövetkezett a katasztrófa.
Véleményük szerint talán még
akkor sem lehetett volna elkerülni a
bajt, ha az országút hídja alatt elő-
írásszerűen ki van takarítva. Mire
Segesvárról kiért a katasztrófavé-
delmisek első csapata, már egy mé-
tert nőtt a vízszint, helyenként pedig
derékig ért. A patak torkolata előtt,
a vasúti hídnál ugyanez a helyzet,

vagy még rosszabb, majdnem a vas-
úti talpfákig ért a lerakódás, ame-
lyet benőtt a növényzet. Az
önkormányzat saját költségvetésé-
ből ki akarta takaríttatni az országút
és vasúti átjáró közötti medret, de
az ott lakók nem egyeztek bele,
hogy területükön áthaladjanak a
munkagépek. Amint megtudtuk, az
önkormányzat az ősszel beadvány-
ban kérte a vízügyet, az út- és híd-
ügyi igazgatóságot, valamint a
vasútigazgatóságot, hogy a felügye-
letük alá tartozó hidak alatti részt ta-
karítsák ki. A vízügy eleget tett a
felkérésnek, az ügykezelésébe tar-
tozó mederszakaszt kitakarította, de
az útügy nem reagált rá. Amint a
polgármestertől megtudtuk, a kárt
szenvedett lakosság kevesebb mint
tíz százalékának van érvényes la-
kásbiztosítása. Két család házát a
Szénégetők völgyében teljesen ki-
mosta a patak, őket ki kellett lakol-
tatni, és más házat kell építeni
számukra. Az érintettek szociális
segélyből élnek, egyik nyolc-, a
másik kétgyermekes család, egye-
lőre az önkormányzat biztosítja szá-
mukra az élelmet és ruházatot.
Bartalis Levente alpolgármester
szerint a patak hozzávetőleg öt ki-
lométer hosszúságú, rendkívül ki-
terjedt a vízgyűjtő területe. Ezért is
fontos, hogy az erdőben tartógáta-
kat építsenek, amelyek valamelyest
megakadályoznák, hogy a talajt és
a fadarabokat lemossa az eső. Mint
megtudtuk, a katasztrófa bekövet-
keztének első perceitől naponta a
helyszínen volt Nagy Zsigmond alp-
refektus, aki a kárelhárítás folyama-
tát irányította. A második áradást
követően Mircea Duşa védelmi mi-
niszter is szemrevételezte a hely-
színt és támogatásáról biztosította
az elöljárókat. A sürgősségi esetek
kezeléséért felelős bizottság opera-
tív ülésén ígéretek hangzottak el.
Remélhetőleg betartják azokat.

Újrakezdeni – mindenáron
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Fotó: Bartalis Levente

Bartalis Levente alpolgármester a patak útját mutatja

A vegyesbolt kidőlt falát visszaállították, az eredeti még a földön hever Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)



Ötödször tartottak falunapo-
kat Mezőfelében a múlt
héten: egyházi és világi prog-
ramokból, koncertből, táncból
és sportból nem volt hiány. A
szervezők szerint az eddigi
legköltségesebb, de egyben
legjobb rendezvény volt,
amely lassan fesztivállá növi
ki magát. És végre idén az
anyagiak sem okoztak külö-
nösebb fejtörést.

A szervezők úgy döntöttek, hogy
tartalomban és időben is bővítik a
programkínálatot, és négynapos
lesz az idei mezőfelei faluünnep.
Számításaik mellé munka társult, és
végül az elképzelt program szinte
maradéktalanul meg is valósult. A
rendezvénysorozat csütörtök este
kezdődött a kultúrotthonban a nem-
zeti imával, valamint Szegedi Jenő
helyi RMDSZ-elnök és Szabó Jó-
zsef Levente mezőcsávási polgár-
mester köszöntőjével. A falunapi

programok sorában első alkalom-
mal kapott kiemelt figyelmet a val-
lás, ezen az estén teret biztosítottak
a felekezetek közös programjának:
Nagy Sándor helyi református és
Ferenc József adventista, valamint
Imre Jenő mezőkölpényi reformá-
tus lelkész imái után a felei refor-
mátus és adventista énekkar, a helyi
Reménység adventista férfikar és a
kölpényi Élő Víz ifjúsági keresz-
tyén zenekar hangversenyezett.
Szórakozás a javából

Péntek este a világi programok
zajlottak a kultúrotthonban: a pol-
gármesteri köszöntőt követően a ta-
valy alakult Mezőfele Gyöngye
néptánccsoport lépett színpadra, a
helyi gyerekek szórakoztató műsort
mutattak be, továbbá vendégük volt

a mezősámsondi citerazenekar. Ezt
megelőzően kiállítás-megnyitóra
került sor: a helyi Ősz Margit naiv
festményeit és falusi életképeket
ábrázoló faliképeit, valamint Be-
reczki Etelka varrottasait tették köz-
szemlére. Ugyanekkor nyílt tárlat a
falut bemutató régi fényképekből; a
kezdeményezést az év elején indí-
tották el, a több mint száz begyűlt
fotóból 64 került feldolgozásra és
bemutatásra, amelyből az egyházi
élet, felekezeti és állami iskola, a
gyékényfonás, a különböző mező-
gazdasági munkák, a helyi művelő-
dési és sportélet köszön vissza, de
1893-as fénykép is előkerült, sőt
olyan is, amelyen 1940-ben a Ma-
rosvásárhely felé vonuló magyar
hadsereget várják a feleiek az or-
szágzászlónál. Az alkalmat az
Ábrám Tibor vezette nótaesttel
folytatták, majd a végén táncházban
perdültek egyet a jókedvű résztve-
vők.

Szombaton a sportpályára költö-
zött a rendezvény: a délután folyta-
mán hét csapat részvételével

minifoci-bajnokság zajlott, amit
végül a galambodi fiatalok nyertek
meg, és nem kevesebb érdeklődő
követte az új programpontot, a po-
cakosok futóversenyét, amikor 100
kg körüli súlyú emberek mérték
össze gyorsaságukat 50 méteres
távon. Ezután a szabadtéri színpa-
don is bemutatkozott a Mezőfele
Gyöngye, mellettük a marosszent-
királyi Vadrózsa és a mezőberge-
nyei Kincsásó néptánccsoport,
népdalokat énekelt Diós Brigitta
Borbála. Este a koncerteken tovább
fokozódott a jókedv, a marosvásár-
helyi Pentachord és Sherry Band
fellépésével, majd Ábrám Tiborral
utcabálon bulizhatott a közönség.

Vasárnap a mezőcsávási rezes-
banda ébresztette Csávás és Fele la-
kóit, hamarosan pedig a lelkes

gyerekek pattantak nyeregbe, és
versenyeztek a kultúrotthon körüli
utcákon, aztán a sportpályán külön-
böző ügyességi versenyekre nevez-
tek be. Délelőtt körhinták, légvár,
óriásbuborék, édességek és laci-
konyhák várták a kilátogatókat,
azonban délután már nemcsak a he-
lyiek gyülekeztek, hanem a kör-
nyező falvakból is érkeztek fellépők
és nézők. Nagy volt az érdeklődés,
s a zápor sem szegte kedvét a tö-
megnek: a helyi Szász Enikő nótá-
zása után igazi néptáncparádé
kezdődött, amelyet ismét a helyiek
nyitottak meg, felvezetve a szabédi
Fürge Lábak, a mezőkölpényi Vac-
korvirág, az udvarfalvi Aranyka-
lász, a marosszentgyörgyi Öreg
Fenyők, a vajdaszentiványi Takács
Mihály, a mezőbándi Csipkebogyó
és a jobbágytelki hagyományőrző
néptánccsoportot.

A sok tánc után virslievő ver-
senyre nevezhettek be a vállalkozó
kedvűek, miközben a színpadon a
helyi Fekete Szilamér zongorajáté-
kát és Fekete Anetta könnyűzenei
előadását élvezhette a közönség,
majd a vásárhelyi Together Dance
modern táncosainak és Kőszegi

Beáta fellépésének is tapsolhattak.
Buta Árpád és Ábrám Tibor nóták-
kal, mulatós zenével és sanzonok-
kal kedveskedett a közönségnek,
majd a Perlit zenekar idézte fel a
múlt század végi zenei hangulatot.
A polgármesteri üdvözlő beszéd
után a Dupla KáVé koncertjére sem
kellett lasszóval fogni a nézőket, hi-
szen már százak vártak a színpad
előtt, s a remek hangulatot csak fo-
kozta, egyben le is zárta a hétperces
látványos tűzijáték.
Gigászi munka eredménye

Hatalmas kihívás volt a rendez-
vény megszervezése és levezetése,
de legalább ekkora munkát igényelt
a terep előkészítése: a falunapok
előtt a sportpályát bekerítették, és
állandó színpad épült a csávási ön-
kormányzat anyagi hozzájárulásá-
val, a helyiek önkéntes munkájával.
A falunapokat hagyományosan a
helyi RMDSZ választmánya szer-
vezi, és bár a falubeliek sem tértek
ki a munka elől, az oroszlánrészt a
„megszokott” nyolc személy vé-
gezte idén is: Szegedi Barna, Sze-
gedi Jenő, Szegedi Ernő, Szegedi
Nándor, Fekete Gyula, Iszlai

Győző, Iszlai Csaba, Ábrám Csaba
– tudtuk meg a helyszínen. Mellé-
jük kilencediknek idén betársult a
polgármester is, aki eddig is teljes
„mellszélességgel” támogatta a fe-
leieket, de most szervezéssel, fizi-
kai munkával és személyes
adománnyal is kivette a részét az
előkészületekből, amit megtisztelő-
nek éreznek és köszönnek a feleiek.
A szervezők pedig mindig arra tö-
rekszenek, hogy felkutassák és be-
mutassák a helyi tehetségeket, így a
felei néptáncosok, felekezeti kóru-
sok, nóta- és könnyűzene-énekesek,
zenészek mind színpadra állhattak,
a kiállítások anyagát is helyiek biz-
tosították, és a koncertezők egy ré-
szének meghívásában is a Feléhez
való kötődés jelentett szempontot –
hangsúlyozta lapunknak Szegedi
Barna és Szegedi Jenő. Az anyagi-
akat illetően kiderült: az idén a köz-

ségi önkormányzat volt a fő támo-
gató, egy helyi vállalkozó is adomá-
nyozott, továbbá egy csávási és egy
vásárhelyi vállalkozó vállalta a pro-
tokoll biztosítását vasárnapra, ami
önmagában sem volt csekély kia-
dás, hiszen mintegy 250 személyt –
fellépők, meghívottak, szervezők,
rendfenntartók, vöröskeresztesek –
láttak el! A szervezők megjegyez-
ték: a falunapok programja és költ-
ségei évről évre növekednek, idén
valamivel többet is megengedhettek
maguknak, ezért 31 programpontot
kínáltak, így a falunapok lassan
fesztivállá növik ki magukat.
Hagyományőrzés vagy járdaépítés? 

Szabó József Levente polgármes-
ter lapunknak elmondta: Csáváson
augusztusban szerveznek községi
napokat, de a nagyobb falvak min-
dig igénylik a saját rendezvényt, így
idén Mezőfele, Mezőszabad és Me-
zőcsávás számára szavazott meg
anyagi támogatást a helyi tanács. A
község vezetője úgy érzi, az em-
berek megérdemelnek egy-egy
ilyen ünnepséget, hiszen a legtöbb-
jüknek nincs lehetősége tengerpar-
ton nyaralni, de ide bárki kijöhet

szórakozni, mulatni, kikapcsolódni,
feltöltődni. Az önkormányzat 30
ezer lejt fordított a felei rendez-
vényre, ugyanennyit kapnak a kö-
vetkező napokban ünneplő
szabadiak is. Az elöljáró beis-
merte, nem mindig híve az ekkora
kiadással járó falunapoknak, de
tudatában van annak, hogy az em-
bereknek szükségük van erre.
Egy ekkora összegből két kilomé-
ter járdát lehetne építeni, de az it-
teni magyarságnak szüksége van
a hagyományőrzésre, az ezt szol-
gáló alkalmakra. Mert a fiatal, ha
nincs gyökere, nemzettudata, ma-
holnap külföldre költözik. „Ezért
is fontos nekünk a hagyományt
megőrizni” – nyomatékosított a
mezőségi község vezetője, meg-
köszönve a felei RMDSZ-választ-
mánynak és a lakosságnak a
kifejtett munkát.
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A mezőségi magyarok számára sokat jelent a hagyományőrzés 

Fontosnak tartják a helyi tehetségek bemutatását – színpadon Ábrám Tibor és Szász Enikő

Tánc, jókedv nemcsak a színpadon, hanem a nézőtéren is Fotók: Gligor Róbert László

A falu múltjába visszatekintő fényképkiállítás nyílt

Gligor Róbert László

Négynapos szórakozás Mezőfelében

Fesztivállá növekvő 
falunapok
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Nyáron sem teszik le a munkát
Szerkeszti: Mezey Sarolta

Az 1-es Számú Általános Is-
kolában Aszalos Rozália aligaz-
gató ismertette a tanév végi,
illetve a végzősök képesség-
vizsgáinak eredményeit.

– A magyar tagozaton a két osz-
tályból idén 33 diák végezte el a
nyolcadik osztályt, 32-en álltak
vizsgára. A vizsgán ket-
ten, László Angéla és
Kodori Szidónia Andrea
magyarból 10-est kap-
tak. Büszkék vagyunk,
hogy az eredményhir-
dető lista első 17 tanu-
lója között 11-en a
magyar tagozat diákjai.
Meg kell jegyeznem,
hogy Bologa Eduárd
négy év alatt színtiszta
10-es tanuló volt, isko-
lai szinten a kisérettsé-
gin 5. lett, ő a Bolyai
Farkas Elméleti Líce-
umban folytatja tanul-
mányait. Fülöp
Bernadett négyévi át-
laga 9,99 volt, ezek na-
gyon szép és biztató
eredmények. Büszkék
vagyunk, hogy magyar
végzőseink körében
5,90 volt az utolsó osz-
tályzat. A matematika-
és a románnyelv-vizsga
rontotta az eredménye-
ket. A végzősök egy
része a ludasi líceum
magyar tagozatán foly-

tatja tanulmányait, a többiek Nagy-
enyedre, Kolozsvárra, Marosvásár-
helyre iratkoznak be. Sajnos,
négyen a román tagozatra iratkoz-
nak. Hiába próbáltuk meggyőzni
őket és a szüleiket, nem jártunk si-
kerrel.

– Az alsóbb évfolyamokon is szép
eredmények születtek; melyek ezek?

– A sportban elért eredmények-
kel kezdem: asztaliteniszben első
helyet értek el a diákjaink a Gimna-
ziada veresenyen. A csapat tagjai:
Ambrus Szilárd, Moldován Szidó-
nia, Révész Tamás és Téglás And-
rea. Edzőjük Cârpaci Alexandru.
Nagyon büszkék vagyunk rájuk. Jó
eredmények születtek a Zrínyi
Ilona matematikaversenyen, ahol a
legjobb vidéki iskola címet nyerték
el a IV. osztályos diákok: Fülöp
Andrea, Bükkösi Kriszta és Lelkes
Tímea. A megyei vallásolimpián
Kali Rebeka (VI.) és Aszalos Krisz-
tina (VII.) harmadikok lettek.
Szabó Kinga dicséretben részesült.
Mindez azt bizonyítja, hogy nagyon
jó pedagógusgárdával dolgozunk –
fogalmazott az aligazgatónő. 

Nagyon jó évfolyam végzett

Az érettségi vizsga után va-
gyunk, amikor számvetés ké-
szül a líceumi magyar nyelvű
oktatásról. Székely Zoltán al-
igazgatóval és Szente István
történelemtanárral beszél-
gettünk az eredményekről. 

– Idén nagyon jó évfolyam vég-
zett a líceum magyar tagozatán. A
végzősök közül 29-en jelentkeztek
érettségi vizsgára, ebből az óvások
előtti eredményhirdetés szerint 21-
en vizsgáztak eredményesen. Közü-
lük kiemelném Molnár Tas
Szilvesztert, aki maximális jegyet,
10-est kapott matematikából. Ez a
lehető legjobb eredmény egy kü-
lönleges adottságú fiatalembertől,
aki Kolozsvárra készül a vegyész-
mérnöki karra. A második tanuló,

Opris Dóra az orvosira felvételizik,
a harmadik, Mennyei József mér-
nöki karra jelentkezik. Tavaly is na-
gyon jó eredmények születtek a
líceumban, az első két diák a ma-
gyar tagozaton végzett, Vári And-
rea, aki a négy líceumi év alatt
színtízes tanuló volt, a MOGYE or-
vostanhallgatója lett, a második ta-
nulóval együtt. A többi végzős
kolozsvári és marosvásárhelyi
egyetemekre iratkozik. Reméljük,
sikerrel.

– Hányan iratkoztak be IX. osz-
tályba?
– Tizenkilenc gyermek iratkozott

be, nem mind helyiek. Bízunk
benne, hogy ők is ugyanilyen jól tel-
jesítenek majd, mint a mostani vég-
zősök – fogalmazott az aligazgató. 

Molnár Tas Szilveszter 10-es matekből

Még mielőtt a városban zajló
munkáról szólnánk, meg kell
jegyeznünk, hogy a zöldöve-
zetek virággal tele parkokká
változtak, a közterületeket
szépen rendbe tették, a
város hangulata jó benyo-
mást kelt a látogatóban. Kis
István, Marosludas alpolgár-
mestere készségesen foga-
dott a hivatalban. A nyári
időszak nem azt jelenti, hogy
ilyenkor nincs tennivaló az
önkormányzatnál, hogy leállt
a munka. Ellenkezőleg. 
Két utcát javítanak meg

– A városban a legnagyobb
munka jelenleg a Maros és Crân-
gului utcában folyik, ahol aszfalto-
zunk és járdát építünk. Ez az
Országos Településfejlesztési
Program (PNDL) révén nyert pá-
lyázati finanszírozással valósul
meg. A beruházás értéke közel 828
ezer lej. Az útszakaszok hossza
összesen 800 méter. Nagy szükség
volt erre a beruházásra, hiszen a la-
kosság már nehezményezte a rossz
infrastruktúrát. A két utca felújítá-
sát augusztus 11-ig kell befejezni.

– Milyen más beruházások vol-
tak, lesznek a városban? 
– Az Ifjúsági park felújításáról,

nagyszabású uniós pro-
jektről van szó, most fo-
lyik az engedélyezés,
idén nekifognak a mun-
kának. Közben befejez-
tük a város stadionjának
a rendezését, rendbe tet-
tük az illemhelyeket, a
mosdót, a bejáratot, hi-
szen a létesítményre
egyre nagyobb az igény.
Andrássytelepen, a
Csurgó utcában bővítjük
a vízhálózatot, amihez a
lakók is hozzájárulnak.
Továbbá a telepi kultúr-
otthonban a mennyezet
javításán és az illemhelyek kialakí-
tásán kell dolgozni. Idén elkészül
az új mennyezet. Szeretnénk elkez-
deni a művelődési ház teljes felújí-
tását, ami 2 millióba kerülne. A
támogatást az Országos Beruhá-
zási Társaságtól, a CNI-től várjuk,
azonban a pályázat még a várako-
zási listán van. 

– Nagyon szépek idén a zöldöve-
zetek, ez is a városi önkormány-
zat hatáskörébe tartozik.
– A közterület-fenntartó osztá-

lyon 35-en dolgoznak, ebből nyol-
can nők. Ők a virágkertészetben
termelik meg a parkokba kiültetett
virágokat. A férfialkalmazottak a

zöldövezet karbantartását végzik,
idén harmadszorra kaszáltattuk le
a füvet a lakótelepeken. 
Magyar ház épül 

– Előző alkalommal a maroslu-
dasi magyar ház építésének lehe-
tőségéről beszéltünk. Hogyan
állnak ennek a fontos létesít-
ménynek a megvalósításával?
– A szórványban élő magyar kö-

zösség a Marosludasért Kulturális
Egyesület révén 67 ezer euró tá-
mogatást kapott a magyar kor-
mánytól erre. Az Epres utcában 20
ezer euróért megvásároltunk egy
17,5 áras telket, a tervek szerint év
végére pirosban fog állni az épület. 

Virág Attila Andrássytelepen
tíz hektárnál valamivel na-
gyobb területen termel do-
hányt.

– Közel húsz éve termesztünk
dohányt, de 2007-től foglalkozunk
komolyabban ezzel a tevékenység-
gel. Azóta nagyobb területen ter-
melünk, s akkor kezdtünk
együttműködni egy magyarországi
céggel. Addig nagy probléma volt
a felvásárlás, évekig küzdöttünk
ezzel. A hazai olasz érdekeltségű
cégek nem voltak komolyak, min-
dig abban jártak, hogy átverjék a
termelőket. Előfordult, hogy a ter-
melőkben sem lehetett bízni: mi-
után segítséget kaptak a cégtől,
végül nem nekik adták el a dohányt
– fogalmazott Virág Attila, aki el-
mondta, hogy 2007-ben sikerült
megtanulniuk a dohánytermesztés

minden csínját-bínját, az ültetéstől
kezdve a szárításig. 

A palántát is helyben termelik
meg, általában március elején vetik
el a magot a fóliasátrakban, május
10-e körül kezdenek el palántálni.
Ez gépesített munka, amit a család
segítségével végeznek el. Aztán
következik a kapálás a sorok kö-
zött, szintén gépileg, majd a növé-
nyek között kézileg, vigyázva,
hogy a levelek ne törjenek össze,
mert a levél épsége nagyon fontos. 

A szedést július 10-én el lehet
kezdeni. Az aljlevelekkel kezdik,
utána jön a középdohány. Mosta-
nában a dohányt nem úgy fűzik,
mint régen, hanem felsodorják a le-
veleket, és úgy szárítják meg. 

A termelés szempontjából a leg-
jobb év 2015-ben volt, amikor ön-
tözött területen hektáronként annyi

dohányt takarítottak be, hogy a
száraz termék elérte a 2800 kilog-
rammot. Ezt a magyarországi ULT
dohányfeldolgozónak adták be. 

– Egy ilyen vállalkozás bizto-
sítja-e a család megélhetését? –
kérdeztük a vállalkozót.

– Nagyon sok és kemény munká-
val meg lehet élni. A 2016–2017.
éveket kihagyta az ULT, és nem
vele, hanem a ROMITAL céggel
kötöttünk szerződést. Szép árakat
ígértek, de egyetlen tételt sem vet-
tek át első osztályú dohányként.
Hiába mozog az első osztályú do-
hány kilója 5,60 lej körül, de az egy
tonna dohányban egy kilót sem
számláztak ezen az áron. Pedig
olyan jó minőségű dohány, mint ta-
valy, sohasem termett. Így egy kiló
szárított dohány még az egy eurót
sem érte el. Pontosabban 4,1 lejt
kaptunk érte, holott a megtermelése
egy euróba kerül. Ilyen körülmé-
nyek között megéri nekem? – tettem
fel a kérdést a felvásárlónak. Az
APIA-támogatást legalább megkap-
juk, gyakorlatilag ez a nyereségünk,
aminek nagy részét visszafordítjuk,
gépeket vásárolunk. Idén ismét az
ULT-vel kötöttünk szerződést. Amit
1350 kilón felül termelünk, arra fel-
árt kapunk, azaz 160 százalékot.
Tehát 1350 kilóig kb. 4,5 lejt, míg
ezen felül 12-13 lejt is kaphatok.
Ezzel stimulálnak, hogy minél több
dohányt termeljünk – fogalmazott a
termelő, aki megmutatta takaros
portája melletti dohányosát is. 

Jövedelmező a dohánytermesztés 

Szente István történelemtanár és Székely Zoltán aligazgató Fotó: Nagy Tibor

A Marosludasi Református
Egyházközség szervezésében,
Czirmay Levente lelkész és Czir-
may Izabella irányításával, to-
vábbi nyolc munkatárs
segítségével 41 gyermeket tábo-
roztatnak Algyógyon. A táborban
a gyerekek bibliai történetekkel is-
merkednek meg, énekeket tanul-
nak, strandolnak, Hátszeget és
környékét, az elhagyott romos
templomokat látogatják meg és a
Retyezátba kirándulnak.

Tartalmas táborozás



Története során másodszor
nyert labdarúgó-világbajnok-
ságot Franciaország azzal,
hogy az oroszországi vb
moszkvai döntőjében 4-2-re
legyőzte Horvátországot.

A franciák harmadszor játszottak
döntőt: húsz éve otthon – ahol az
elődöntőben a horvátokat múlták
felül – nyertek a brazilok ellen,
2006-ban Németországban viszont
kikaptak az olaszoktól. Didier Des-
champs, a franciák szövetségi kapi-
tánya a brazil Mario Zagallo és a
német Franz Beckenbauer után a
harmadik, aki játékosként és szak-
vezetőként is világbajnok lett. A
horvátok eddigi legjobb szereplése
egy harmadik hely volt, melyet
1998-ban Franciaországban harcol-
tak ki. A franciákat még soha nem
tudták legyőzni, négy vereség mel-
lett kétszer döntetlent játszottak
velük.

Az első negyedórában a horvátok
voltak kezdeményezőbbek, több tá-
madást vezettek, jelentős időt töl-

töttek a francia kapu előtt, és szög-
letet is elvégezhettek, de nem tud-
ták igazán zavarba hozni
ellenfelüket. A franciák a 17. perc-
ben jutottak el először a horvát ka-
puhoz, akkor azonban egy darabig
ott tudták tartani a labdát, és a 
Griezmann képzelt buktatásáért a
játékvezető által tévesen megítélt
szabadrúgás Mandzukic csúsztatá-
sával – a vb-döntők történetének
első öngóljával, Pogba lesállása (!)

mellett – végül vezetést eredménye-
zett számukra. 

Bő tíz perc elteltével egyenlítet-
tek a horvátok: a franciák nem tud-
tak felszabadítani a 16-oson belül,
a kavarodást határozottan lezárva
Perisic lőtt a kapuba. Nem sokkal
később viszont éppen az ő hibája
miatt kerültek ismét előnybe a fran-
ciák: a támadó egy jobb oldali szög-
letnél úgy tisztázott, hogy kézzel is

a labdához ért, a videoelemzés és
hosszas tétovázás (a játékvezető
többször megnézte a jelenetet, visz-
szaindult a pályára, majd meggon-
dolta magát, megfordult, és újra a
képernyőhöz lépett, hogy még egy-
szer szemrevételezze a történteket!)
után megítélt büntetőt pedig Griez-
mann nem hibázta el.

Nagy lendülettel kezdte a máso-
dik félidőt a horvát csapat, beszorí-

totta kapuja elé ellenfelét, az elvesz-
tett labdákat pedig rendre gyorsan
visszaszerezte. Mbappé elfutásai
azonban kétszer is gondot okoztak
a horvát kapu előtt, a másodikból
ráadásul gól is született, ezzel pedig
a horvátok nagyon nehéz helyzetbe
kerültek. A helyzetük aztán tovább
romlott, gyakorlatilag reményte-
lenné vált néhány perccel később,
amikor újabb francia gól esett.

Mandzukic ugyan Lloris rosszul
sikerült cselébe belelépve szépített,
és a horvátok igyekeztek támadáso-
kat vezetni, de nem sok esélyük volt
az egyenlítés kiharcolására, így a
másodikként fejezték be a világbaj-
nokságot.

Az oroszországi vb bronzérmét
az angolokat szombaton 2-0-ra le-
győző belgák szerezték meg, törté-
netük során először végezve az első
három között.

A francia labdarúgó-váloga-
tott mentális erejét emelte ki
Didier Deschamps szövetségi
kapitány a horvátok ellen 4-2-
re megnyert vasárnapi világ-
bajnoki döntőt követően.

A sajtótájékoztató igencsak rend-
hagyóan kezdődött, ugyanis a világ-
bajnok együttes tagjai váratlanul
berontottak a terembe, pezsgővel és
üdítővel locsolták a szakvezetőt,
akit közben hangosan éltettek. „Saj-
nálom, fiatalok, őrültek és boldo-
gok. Most szó szerint úszunk a
boldogságban” – mondta nevetve a
49 éves tréner, aki így csak a négy-
öt perces ünneplést követően kezd-
hette el az értékelését.

Deschamps szerint csapata első-
sorban mentális erejének köszön-
heti a végső diadalt. Ahogy

fogalmazott, együttese a vasárnapi
fináléban sem csinált mindent jól,
de fejben rendben volt a döntő pil-
lanatokban, s ez döntötte el az ösz-
szecsapást. „Az első félidőben nem
sok lehetőségünk volt, mégis 2-1-re
vezettünk. Lehet, nem vagyunk
gyönyörű világbajnokok, de világ-
bajnokok vagyunk” – mondta a
szakember, aki a brazil Mario Za-
gallo és a német Franz Beckenbauer
után harmadikként lett világbajnok
játékosként és szakvezetőként is. Az
„elődökről” azt mondta, nagy meg-
tiszteltetés közéjük tartozni, illetve
technikailag mindketten jobbak vol-
tak nála futballistaként, míg az érzé-
seivel kapcsolatban úgy fogalmazott
a két diadalt összehasonlítva, hogy
számára nagyobb boldogság a játé-
kosait boldognak látni.

A mentális felkészülést illetően
azt mondta, az egyik legfontosabb
feladata edzőként beszélgetni a já-
tékosokkal, csapatszellemet építeni
és egyensúlyt találni. „Ötvenöt
napot töltöttünk együtt, és egyetlen
probléma sem volt. Pedig volt, ami-
kor kemény voltam velük, de értük
tettem. Általában meghallgatnak,
reagálnak, az interakciókból pedig
lassan felépül ez a mentális erő” –
mondta Deschamps, aki szerint a

nyolcaddöntőben Argentína felett
aratott 4-3-as diadal volt lélektani-
lag sorsfordító csapata számára.

Deschamps-ot kérdezgették a két
éve hazai pályán elbukott Eb-dön-
tőről is: „Lehet, ha megnyerjük az
Eb-t, ma nem vagyunk világbajno-
kok. Én is sokat tanultam magamról
az akkori kudarc által. Ezúttal nyu-
godtabbnak éreztem a csapatot,
talán azért, mert feltörekvő sztárok
alkotják. Az Eb-hez képest 14 új já-

tékosunk volt, így fiatal a keret, de
a minőség megmaradt”. 

Az egész vb-t illetően azt boncol-
gatta, hogy még sose látott ennyire
kemény és kiegyenlített világbaj-
nokságot, ami szerinte annak kö-
szönhető, hogy a kicsinek mondott
csapatok nagyon jók és hihetetlenül
felkészültek voltak. Deschamps
ennek tulajdonította, hogy sok nagy
esélyesnek tartott gárda korán bú-
csúzott.

Didier Deschamps a francia csapat mentális erejét dicsérte

Másodszor világbajnok Franciaország

Dalic: Ez volt a legjobb meccsünk, a szerencse hiányzott
Zlatko Dalic szövetségi kapitány értékelése sze-

rint a horvát labdarúgó-válogatott a döntőben, a
franciáktól elszenvedett 4-2-es vereség alkalmával
nyújtotta legjobb teljesítményét az oroszországi vi-
lágbajnokságon. „A szerencse hiányzott ma, az első
két kapott gólunk nagyon peches volt, előbb az
öngól, aztán a tizenegyes. Az első húsz percben irá-
nyítottunk, de jött az öngól. Egy olyan erős ellen-
féllel szemben, mint a francia, rendkívül nehéz
hátrányban játszani. Mégis kézben volt a meccs, és
egyszer még vissza tudtunk jönni, de aztán követ-
kezett a büntető” – válaszolt arra kérdésre az 51
éves szakvezető, hogy mi hiányzott csapatának a
végső sikerhez.

Dalic a finálét követő sajtótájékoztatón elsőként a franciáknak gratulált, majd amikor a videobíró segítsé-
gével megítélt büntetőről faggatták, úgy vélekedett, „nem olyan tizenegyes, amelyet meg kellett adni egy
döntőben”, ugyanakkor hangsúlyozta, ez csupán a személyes véleménye, nem kritikának szánja a játékve-
zetők számára.

„Korábban méltósággal nyertünk, és most méltósággal veszítettünk, tiszteletben kell tartanunk, amit ma
este az eredményjelző mutat. Gratuláltam a játékosaimnak, mert egytől egyig büszkék lehetünk arra, amit
közösen elértünk” – árulta el Dalic, hogy mit mondott a játékosainak, amikor azok összekapaszkodva egy
kört alkottak a vereséget követően.

„Horvátország kis ország, nagy álmokkal. Ez üzenet másoknak, hogy kemény munkával minden elérhető.
De először álmodni kell, majd ambiciózusan küzdeni érte a végsőkig, sosem szabad feladni” – mondta Dalic
zárásként, majd tapsvihar közepette elhagyta a termet.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnokság, döntő: Franciaország – Horvátor-

szág 4-2 (2-1)
Moszkva, Luzsnyiki Stadion, 78.011 néző, vezette: Néstor Pitana

(argentin).
Gólszerzők: Mandzukic (18., öngól), Griezmann (38., 11-esből),

Pogba (59.), Mbappé (66.), illetve Perisic (29.), Mandzukic (69.).
Sárga lap: Kanté (27.), Hernandez (41.), Vrsaljko (93.).
Franciaország: Hugo Lloris – Benjamin Pavard, Raphaël Varane,

Samuel Umtiti, Lucas Hernandez – N’Golo Kanté (55. Steven
Nzonzi), Paul Pogba – Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Blaise
Matuidi (73. Corentin Tolisso) – Olivier Giroud (81. Nabil Fekir).

Horvátország: Danijel Subasic – Sime Vrsaljko, Dejan Lovren,
Domagoj Vida, Ivan Strinic (82. Marko Pjaca) – Ivan Rakitic, Mar-
celo Brozovic – Ante Rebic (71. Andrej Kramaric), Luka Modric,
Ivan Perisic – Mario Mandzukic.

Luka Modric lett a torna legjobb játékosa
A horvát Luka Modric kapta az oroszországi labdarúgó-világbajnokság leg-

jobb játékosának járó Aranylabdát a vasárnapi döntő után. A brazil Romário
érdemelte ki legutóbb – 1994-ben – világbajnokként a legjobbnak járó külön-
díjat, azóta az aranylabdások nem a győztes csapatból kerültek ki. A szakem-
berek Modric mögé a belga Eden Hazard-t sorolták, harmadik legjobbnak
pedig a francia Antoine Griezmannt látták.

A góllövők versenyében a hat találattal Aranycipő-győztes angol Harry
Kane mögött a néggyel zárók közül a gólpasszok alapján Griezmann lett a
második, a belga Romelu Lukaku pedig a harmadik.

A torna legjobb kapusának járó Aranykesztyű díjat a belga Thibaut Courtois
kapta, a torna legjobb fiatal játékosának a francia Kylian Mbappét választot-
ták. A sportszerűségi versenyt Spanyolország nyerte.

A díjakat az eredményhirdetés előtt, szakadó esőben adták át, de a játékosok
közül csak Luka Modric és legjobb fiatal, Kylian Mbappé volt ott a gyepen.

Rendhagyóan kezdődött az újdonsült világbajnok szövetségi kapitány sajtótájékoztatója: já-
tékosai váratlanul berontottak a terembe, pezsgővel és üdítővel locsolták, és közben hangosan
éltették

A különdíjak átadásán csak a horvátok csapatkapitánya és a franciák kiválósága, a legjobb fiatal
futballistának választott Kylian Mbappé volt jelen
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Örömmel töltött el 45 évvel ez-
előtt az a bizonyosság, hogy van
egy hely számomra a nagy múltú
Bethlen Gábor Kollégium tanító-
képzős osztályában. Az élet ajándé-
kaként egy csodálatos
osztályközösségbe kerültem, mely-
nek tagjai nagyszerű tulajdonságok,
készségek és erények birtokosai
voltak és maradtak a mai napig.
Mert kell-e nagyobb hűségbizonyí-
ték, mint a Szigeti (Mészáros) Edi-
téké, akik mind az öt gyermeküket
az enyedi tanítóképzőbe irányítot-
ták? Osztályvezetőnk, Király
László magyar szakos tanár volt,
akit „arany ember” jelzővel becéz-
tünk. 

Ezek az emlékek másokat is
fogva tartottak. Az egyre erősödő
honvágy és az osztálytársakkal való
közvetlen találkozás igénye első-
ként Kichi Maris Gyöngyi szívében
fogalmazódott meg 2017. október
6-án Kaliforniában. Az osztálytár-
sak többségével negyven éve nem
találkozott. Értettük és éreztük ezt,
Erdély szívében élők, és aznap rög-
zítettük a találkozás időpontját jú-
lius hetedikére. Így kezdődött a
negyvenéves osztálytalálkozó,
melynek szervezéséből mindenki a
maga lehetősége és tehetsége sze-
rint kivette részét. 

Reményektől duzzadó szívvel és

lélekkel indultunk el, 28 végzős ta-
nító 1978. június 17-én a Nagysá-
gos Fejedelem jövőbe néző
tekintete előtt. Vállunkon vándor-
botra tűzött batyuval, abban ke-
véske tudással és tapasztalattal
léptünk át a nagybetűs Élet kapuján
át. Útitársaink a kollégium szelle-
misége, nagy tudású tanáraink és
nevelőink tanításai, tanácsai, útba-
igazításai. 

Jártuk választott utunkat. Csalá-
dot és otthont alapítottunk. Időnként
visszatértünk látogatóba családtag-
jainkkal, tanítványainkkal, kirándu-
lócsoportokkal, jelét adva annak,
hogy az ősi alma mater számunkra

kedves zarándokhely maradt. 
Július hetedikén a 40 éves osz-

tálytalálkozó alkalmával szakmai és
élettapasztalattól duzzadó batyuval
érkeztünk számadásra 24-en (ketten
az utolsó pillanatban léptek vissza
egészségi okok miatt) József Attila
biztató szavaira: „…az igazat
mondd, ne csak a valódit,/a fényt,
melytől világlik agyunk, /hisz egy-
más nélkül sötétben vagyunk”.

Osztályunk férfi tagjai 11 órakor
meghúzták a Bagolyvár falán levő
csengőket, átvéve néhány órára a
csengőőr tisztségét. Ezzel elkezdő-
dött az osztályfőnöki óra, melyet
osztályvezető tanárunk korát meg-

hazudtoló lendülettel és módszeres-
séggel vezetett le. Mi, véndiákok
most is, mint negyven évvel ezelőtt,
csüngtünk lágy, simogató és bárso-
nyos hangján, derültünk beékelt,
olykor humoros történetein. 

Szőcs Ildikó igazgató köszöntő-
beszédében rövid történelmi átte-
kintéssel számolt be az iskola mai
életéről és kirajzolódó jövőjéről.
Köszönettel tartozunk volt iskolánk
mai vezetőségének azért az erőfe-
szítésért, mellyel újjávarázsolták a
kollégiumot, vonzóbbá téve a mai
diákság számára is. 

Osztályközösségünk Erdély öt
tájegységéből (Brassó, Maros, Ko-
lozs, Arad és Szilágyság) érkező
növendékek közösségéből tevődött
össze. A rendszerváltás után négyen
áttelepedtek Magyarországra, egy
társunk pedig Amerikába. Hogy
megkönnyítsük a rövid időre össze-
gyűlt csoport kommunikációját,
megajándékoztuk egymást egy-egy
oldalnyi közös emlékkel, melyet
emlékkönyvbe fűztünk. Ez lett a mi
kis főnixmadarunk, melynek esz-
mei értéke óriási, hiszen közös em-
lékeinket, gondolatainkat, érzé-
seinket őriztük meg és adtuk vissza
egymásnak, mint lelkünk darabkáit.
Ezzel elkezdődött a véget nem érő
meglepetések sorozata. Nemcsak a
közös emlékek felelevenítésének
folyamata ragadott magával hanem
az ajándékozás is megerősítette

kapcsolatunkat. Köszönjük, Józsa
Miklós, Bakó Botond és Ştef Leon
tanár uraknak, hogy bekapcsolódtak
emlékeink felgöngyölítésébe. 

Az óra nagyszerű hangulatban
zajlott. A rövid beszámolók fő üze-
nete az volt, hogy enyedi kollégi-
umi diáknak lenni számunkra
kiváltság volt, a tanítói pályát be-
csületesen gyakorolni pedig köte-
lesség. 

Mézédes pillanatainkat a szentki-
rályi Éden kúria telefonhívása sza-
kította félbe, jelezve, hogy 14 órától
már terítve van. Együttlétünket ott
folytattuk szépen terített asztalok
mellett, ízletes ételek elfogyasztásá-
val és természetesen a híres csom-
bordi borok ízlelésével. Előkerült a
hegedű, és az egykori nagyenyedi
diákdalok és a régóta fel nem csen-
dült dalok szárnyán visszautaztunk
abba a csodálatos világba, amelyet
számunkra az együtt töltött öt év je-
lentett, és amiért a világ másik ol-
daláról is érdemes volt hazautazni.
Mostanig életet adtunk az éveknek,
ezután már éveket szeretnénk adni
az életnek, hogy sokáig érezzük a
minket egybefogó és összetartó leg-
nemesebb érzést, a szeretetet. 

Ez a találkozó lelkileg felemelt,
szeretettel töltött fel, és megerősítette
azt a tudatot, hogy a Kárpát-me-
dence tanítói közösségében jól meg-
határozott helyünk van. Éljünk vele!

Tóth Katalin, Magyarsáros

Szerkeszti: Mezey Sarolta
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A KOEN Alapítvány munkatár-
sai által kidolgozott tartalmas prog-
ramot követve szerveztünk idén is
július 9–13. között vakációs bibli-
ahetet Haranglábon. 

Állati küldetés címmel a bibliai
küldetés értelmét tanulhattuk meg.
A Bibliából az állatos történetek
során érthettük meg a mindenna-
pok tanításait, vezérfonalát. A kül-
detés végrehajtására erőre és
bátorságra volt szükségünk, a fő
aranymondás vezérelt útunkon
egész héten: ,,…légy erős és
bátor…”‘ (Józs. 1,9). A történetek
érdekes címei – Teveitatás, Fürjfa-
latok, Dumcsizó szamár, Rádöb-
bentő disznók, Ünnepelt juh –
felkeltették a gyerekek érdeklődé-
sét, és a hét során egyre többen
csatlakoztak kis csapatunkhoz.
Negyven gyerekkel indítottuk a
hetet, és ötvenöt gyerekkel zártuk. 

Első napi küldetésünk Rebeka
és Izsák történetéhez kapcsolódik:
Isten küld minket, hogy segítsünk,
mert Ő megsegít. A tevék megita-
tása hatalmas feladattal járt, de Re-
beka szívesen segített, mert tudta,
őt is segíti Isten. Nekünk is segíte-
nünk kell mindenkinek, egymás-
nak, amikor csak tehetjük. 

Miután felismertük, hogy Isten
segít rajtunk, bíznunk kell benne,
azaz hagyatkozzunk rá, ezt tanul-
tuk meg második nap. Így bízott az

Úrban Mózes is, amikor a népet
vezette a pusztában; így kell bíz-
zunk mi is a mindennapokban, Is-
tenben, mert Ő munkálkodik, és
mindig megsegít.

Bálám, aki nehezen hajlott a
jóra, az odafigyelésre és szófoga-
dásra tanított meg bennünket. A
történet alapján küld Isten, hogy fo-
gadjunk szót Neki.

Egyik legszebb történetünk az
Atyjához visszatérő gyermek. Sok-
szor a modern világ nyomása
vonzó számunkra, ez azonban
rossz utakra vezet. Lehet, rádöbbe-
nünk rossz döntéseinkre, de szé-
gyelljük bevallani vagy kilépni
ebből. A helyes döntés, hogy felis-
merjük tévedéseinket, bocsánatot
tudjunk kérni. Isten mindig megbo-
csát, hatalmas szeretettel vár vissza
magához. Hozzuk helyre kapcsola-
tainkat – tanított a negyedik nap. 

Utolsó küldetésünk e hétre,
hogy örüljünk együtt másokkal.
Biztosan mindannyian szeretjük,
ha örülnek nekünk, mert valami jót
teszünk, vagy jó tanulmányi ered-
ményt érünk el. Az igazi örömöt
azonban Istennél, Istennel tapasz-
talhatjuk meg. Hatalmas szeretetét,
segítségét, megbocsátó kegyelmét
mindig kiárasztja ránk. 

Megtapasztalhattuk Isten kiá-
radó szeretetét a hét folyamán is. A
gyerekek szívesen jöttek a foglal-

kozásokra, ami minket is boldoggá
tett. Bevezető bábjelenet (Gugu
majom és Gondos Géza) szórakoz-
tatta elsőként a gyerekeket, ráhan-
golva őket a történet elsajátítására. 

A ritmusos, gyönyörű énekek ta-
nulása, a fejlesztő játékok sora, az
aranymondás-tanulás, valamint a
várva várt kézimunka sem marad-
hatott el. Kipróbálhatták játék
során, hogy milyen érzés tevének
lenni, különböző labdajátékokkal
csoportosan versenyezhettek, vala-
mint bégetéssel kereshették az el-
veszett bárányt. Örömmel
végeztek a gyerekek minden fel-
adatot, észre sem véve, hogy mi-
lyen sokat tanultak eközben, és azt
sem, hogy repült az idő. 

Kézműves-foglalkozáson külön-
böző technikákat próbálhattunk ki,
gyakorolhattunk: hajtogattunk,
fontunk, festettünk: tevét, szamár-
fülvédőt, malacot, karkötőt. 

A tevékenységek közötti szüne-
tet is nagyon vártuk, mert a szülők,
nagyszülők finom süteményekkel
leptek meg. A ,,telekosár’’ sütemé-
nyek percek alatt elfogytak. 

Isten szerető áldása kísért egész
héten át, gyorsan eltelt. 

A hét megszervezése nem jöhe-
tett volna létre a Koen Alapítvány
munkatársai nélkül, Adorján Kál-
mán református lelkipásztor szer-
vezése és levezetése nélkül,
továbbá iskolánk igazgatónője, Ba-
lázs-Kovács Erzsébet és Balázs-
Kovács Zoltán tanár úr nélkül, akik
mindenben támogattak, lelkileg ve-
lünk voltak, hatalmas szeretettel
nyitották iskolánk ajtaját a gyere-
kek fogadására, a munkatársak (fi-
atal lányok, fiúk) segítsége nélkül,
akik mellettünk álltak, és ott segí-
tettek, ahol szükség volt, valamint
a szülők és nagyszülők kedvessége
nélkül, akik sütögetve fáradoztak,
hogy örömet szerezzenek gyereke-
iknek a sok finomsággal.

Mindenkinek hálás köszönet,
Isten áldása kísérje, fizesse minden
munkájukat! 

Ozsváth Ilona és Végh Enikő
pedagógusok 

Vakációs bibliahét Haranglábon 

A büszke Őrhegy ős tövében

Idén 15. alkalommal szervezték
meg az Európa Jövője nemzetközi
és ifjúsági találkozót, a Csiperót,
amin először vettem részt. Nagyon
vártam ezt az izgalmas kalandot,
mivel azok, akik már máskor is
részt vettek, nagyon sok érdekes
dolgot meséltek.

Hétfő reggel indultunk Maros-
szentgyörgyről, és késő délutánra
értünk Kecskemétre. Mindenkit vár-
tak a fogadó családok. A testvérem,
én és a barátunk egy nagyon kedves
családhoz kerültünk, akiknek ve-
lünk egyidős gyerekeik voltak. Rá-
adásul fiúk, aminek örültünk. Az
első este az ismerkedéssel telt el, de
a közös játékra is jutott idő. Este ké-
sőig Nerf-pisztolyoztunk a közeli
parkban. Nagyon jól indult a közös
hetünk, szerettünk náluk lenni, és ez
így is maradt mindvégig. 

Kedden pikniknap volt egy sza-
badidőközpontban. Megismerked-
tünk a többi kecskeméti gyerekkel.
Sokat fociztunk, kosaraztunk, hó-
fánkoztunk, sárkányhajóra száll-
tunk, pizzát, dinnyét, jégkrémet
ettünk. Jó összerázós nap volt.

Szerdán csapatokban QR-kódo-
kat kerestünk a főtéren. Nagyon ér-
dekes volt a keresgélés, bizonyos
kérdésekre meg kellett találni a vá-
laszt. Elég nehezen, de végül sike-
resen megoldottuk ezt a feladatot.
Jó csapat voltunk. Ezután megláto-
gattuk a Városházát, ahol egy rövid
bemutatót hallgattunk meg a díszte-
remben. Délután a vadasparkba lá-
togattunk el. Itt láttam először fehér
farkast, tarajos sünt és szurikátát.
Kecskéket is etettünk. Jól telt ez a
délután is, sokat szórakoztunk.

Csütörtök volt az a nap, ami
nekem a legjobban tetszett. A kecs-
keméti fürdőre mentünk. Sok érde-
kes dolgot próbálhattam ki, a
hullámmedencét, a csúszdákat és
még szikláról is ugrottunk a mély
vízbe. Sokat játszottunk a barátaim-
mal, igazából csak ebédelni száll-
tunk ki a vízből. Nemhiába

élményfürdő a neve, a legjobb él-
ményeim vannak erről a helyről. 

Péntek délelőtt meglátogattuk a
Leskowsky-hangszergyűjteményt.
Sok érdekes hangszert ismertünk
meg. Ki is próbálhattuk őket. Zon-
goráztunk, doboltunk, tülköt fúj-
tunk. Nagyon tetszett. Ezután a
templomban köszöntöttük a 650
éves Kecskemétet. 650 gyerek éne-
kelt népdalokat 650 másodpercig. 

Ez a nap azért is volt különleges,
mert a fellépésünk napja volt. Elő-
adásunkat Kányádi Sándor Nyer-
gestető című versének elszava-
lásával indította Tamás barátom, a
költő tiszteletére és emlékére. Ez-
után gyimesi és felcsíki kör- és
páros táncokat mutattunk be
Ágocska néptánccsoportunkkal.
Örvendtünk, hogy felléphettünk, 
jólesett, hogy mindenki minket tap-
solt. Büszkén viseltük a székely
népviseletet, és szívből képviseltük
Marosszentgyörgyöt. A szombati
nap a családoké volt. A vendégfo-
gadó családdal töltöttük. Megláto-
gattunk egy magán állatkertet
Felsőlajoson, ahol mentett állatok
vannak. Az állatkert kis hírességei
a fehér tigriskölykök. Megnézhet-
tük az etetésüket, és sok mindent
megtanultunk róluk a bemutató
során. Délután részt vettünk a Csi-
peró záróünnepélyén, ahol minden
csapat, néptáncegyüttes felvonult. 

Így zárult a 15. Csiperó fesztivál,
ahonnan rengeteg élménnyel tértem
haza. Sok új barátság kötődött. Na-
gyon várom, hogy két év múlva újra
részt vegyek. De addig is, jövő nyá-
ron várjuk hozzánk Erdélyországba,
Marosszentgyörgyre a kecskeméti
barátainkat. Köszönjük ezt a csodá-
latos együtt töltött hetet, köszönünk
mindent!

Rendezvényünk támogatói: Ma-
rosszentgyörgy Polgármesteri Hi-
vatala, a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt., a Maros Megyei Tanács, a
Communitas Alapítvány. 

Mihály Ernő Róbert

Marosszentgyörgyiek Kecskeméten



Farkaslaka lovasa, Tamás Csaba nyerte
Fiber nevű lován a 2018-as Székely
Vágtát, melyet szombaton és vasár-
nap a háromszéki Óriáspince-tetőn
szerveztek meg immár nyolcadik al-
kalommal.

A vasárnap esti döntő futamban az újonc-
ként részt vevő farkaslaki versenyzőnek a
szintén újonc maksai Papp Alpárt, a tavalyi
győztes kézdivásárhelyi Berde Lórándot, a
2014-ben és 2016-ban első lemhényi Zsig-
mond Jánost sikerült megelőznie. Papp Alpár
az Ecsed R. Randi, Berde Lóránd az Anci,
Zsigmond János a Timpex Amata nevű lovon
versenyzett.

A budapesti Nemzeti Vágta székelyföldi
előfutamának számító Székely Vágtán min-
den korábbinál kiélezettebb volt a verseny.
Amint a vágta honlapján a szervezők közöl-
ték: a nézők többsége eldönteni sem tudta,
hogy végül ki ért célba elsőként, ugyanis az
utolsó ötven méteren a négy ló egymás mel-
lett vágtatott. A végeredményt a versenybírák
állapították meg.

A Székely Vágta idei versenyén 15 szé-
kelyföldi település lovasa mérette meg
magát.

A szervezők idén nyolc lovas részvételével
szervezték meg a Góbé futamnak elnevezett
versenyt a nem igazolt eredetű lovak és lova-
saik számára. A Nemzeti Vágta szabályzata

szerint ugyanis angol telivérrel nem lehet be-
nevezni a versenyre. Az pedig, hogy egy ló
nem angol telivér, csak az eredetére vonat-
kozó iratokkal igazolható. A Góbé futamot
idén Fazakas János Alpár, Kovászna ver-
senyzője nyerte Boszporuszi Naptűz nevű lo-
vával.

A Sepsiszentgyörgytől mintegy 16 kilomé-
terre fekvő Óriáspince-tetőn érdeklődők ezrei
nézték meg a Székely Vágta szombati és va-
sárnapi futamait és kísérőrendezvényeit, me-
lyek között díjugratás, lovasíjászat és
ügyességi verseny is szerepelt.

A vasárnap esti eredményhirdetés Pál At-

tila színművész és vendégei operettestjével,
majd lovasszínházi előadással zárult. Tatay
Sándor Kinizsi Pál című regényének feldol-
gozását az Erdélyi Lovaskaszkadőr Egyesület
mutatta be. 
Bajcsi Anna és György Amanda 
a díjugratás nyertesei

Díjugratás 2012-ben volt először a Székely
Vágta keretében, azóta szünetelt ez a nemes
sportág a programkínálatban. 2018-ban azon-
ban, a Vadon Egyesület lovardájának jóvol-
tából, a Foxvet támogatásával újra
megvalósult a verseny.

A díjugratás célja a lovas versenysport
népszerűsítése, a Régió kupa résztvevőinek
és szervezőinek egy újabb megmérettetése. A
lovasok két kategóriában indulhattak: 80-90
cm-es akadályon, illetve 100-110 cm-en. Az
első kategóriában a lovas 80 cm-en indult, hi-
bátlan pálya teljesítése esetén (nem ver le egy
akadályt sem, nem tér ki a lova, nem esik le
a lovas) a lovas indult 90 cm-en, ahol már az
időt is mérik. A második kategória szintén
ezen szabályok mentén működött. Mindkét
kategóriában az a lovas nyert, aki a legrövi-
debb idő alatt hibátlan pályát teljesített. 

A versenyre összesen 17-en neveztek be,
közülük 80-90 cm-en Bajcsi Anna nyert, má-
sodik lett Várza Beáta, harmadik Cotai De-
nisa. 100-110 cm-en György Amanda volt a
legjobb, őt követi Székely Kata és André
Ábel. (MTI, Székely Vágta-sajtóiroda)Díjugratás Fotó: Tompa Réka
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Farkaslaka lovasa nyerte az idei Székely Vágtát

– Sóváradon két éve dolgo-
zunk azon, hogy tulajdonba
helyezzük a település lakóit.
Kidolgoztunk egy ütemtervet,
hogy hogyan lehetne megol-
dani a tulajdonjogok rendezé-
sét, az emberek tulajdonba
helyezését birtoklevéllel, te-
lekkönyvvel, az új kataszteri
törvény előírásainak megfele-
lően – kezdte beszélgetésün-
ket Bíró Csaba, a település
polgármestere.

– Az emberek azt mondják, min-
denhol mérik a földeket, csak Só-
váradon nem. Mi történik?
– Az állam által támogatott ka-

taszterezés azokra a területekre vo-
natkozik, ahol már megtörtént a
tulajdonba helyezés a 18-as, az 1-
es, akár a 247-es törvénnyel. Ami
azt jelenti, hogy megvan a tulaj-
donba helyezést igazoló okirat, a
birtoklevél. Ezután elkészítik a par-
cellázási tervet, a parcellán belül a
kataszteri felmérést, és telekköny-
vezik. 

– Sóváradon mindig problémák
voltak a birtoklevelekkel, tulaj-
donbizonylatok kiadásával.
– Sóváradon nem voltak elké-

szítve a tulajdonbizonylatok, nem
történt meg a birtokba helyezés.
Most csak úgy lehet kimérni a terü-
leteket, ha mindezt egyszerre elvég-
zik, a telekkönyvezéssel együtt. Ez
azonban topográfiai felmérést igé-
nyel, amit csak szakemberek végez-
hetnek el, és leteszik a kataszteri
hivatalhoz, utána lehet lezárni az
ügyet.

17.670 parcellát kellene visszamérni
– Egy parcellának természetes

határai kellene legyenek: egy bérc,
egy patak, egy út, ami nem változik.
Régebb a dűlők meg voltak ne-
vezve, és az emberek tudták, me-
lyik fától meddig tart a földjük. De
ez nem így működik, természetes
határnak kell lennie. 

Sóváradon 17.670 parcellát kel-
lene visszamérni ahhoz, hogy az
eredeti helyén kapja vissza min-
denki a tulajdonát, ám erre pénzala-
pokat nem biztosít az állam. Egy
topográfus mérnök ugyanakkora
összegért mér fel egy kétáras terü-
letet, mint egy kéthektárost. Mert a
papírmunka ugyanannyi mindkét
esetben. 

– Említette, hogy van elgondolá-
suk a megoldásra.
– Az az elgondolásunk, hogy

megvan mindenkinek, mekkora
szántóterületet, kaszálót, legelőt
adtak a tulajdonába, mennyit kell
visszakapjon, és kategorizáljuk a
földeket. Azért, hogy sem szántó-
ban, sem legelőben, sem kaszáló-
ban ne kapjon senki gyengébb
minőségűt, mint amilyen neki volt.
Ezeket a területeket próbáljuk tér-
képre helyezni, ezen dolgozunk
jelen pillanatban. Nem aszerint kell
kategorizáljuk a területeket, ahogy
1912-ben voltak, akkor ugyanis hét
kategóriába voltak felosztva a sóvá-
radi határ részei, hanem háromkate-
góriás szántóterületeket kell
minősítenünk, a kaszálókat és a le-
gelőket egy kategóriába soroljuk. 

– A földmérő bizottság szerint a
legelőket mindegy, hogy a határ-
nak melyik részén kapja vissza a
tulajdonos, a szántóterületekkel
azonban más a helyzet.

– Úgy gondoltuk, hogy a szántó-
ból minimálisan nem nagyobbat,
mint egy hektárt mérünk egy darab-
ban, azért, mert ha valakinek két
vagy három hektár szántója volt,
abban biztos volt jobb, közepes és
gyengébb minőségű is, közelebb
vagy távolabb a településhez. Ne-
künk a reléig vannak területeink,
ami a főúton 6 kilométer Sóvárad
központjától, és onnan még két ki-
lométeres távolságra is, egészen a
Bekecs-tetőig, amelyek valamikor
szántók voltak. Aszaláson például,
vagy a Cserén valamikor krumplit
termeltek. 

– Tehát az embereknek ott is van
szántóterületük, nem csak a víz
mellett, bent a faluban. 
– Abban állapodtunk meg a bi-

zottsággal, hogy a faluhoz egészen
közel eső részt nem bolygatjuk,
mindenkinek úgy hagyjuk, ahogy
jelenleg használja. Viszont a na-
gyobb dűlőrészeket már tagosítva
mérnénk vissza: a kaszálókat három-
öt hektáros parcellákban, a legelőket
pedig öthektáros vagy akár nagyobb
parcellákban is. Úgy gondoljuk,
hogy az egy-egy család által vissza-
igényelt területet maximum négy-öt
vagy hat parcellában tudjuk tulaj-
donba helyezni, annak függvényé-
ben, hogy mekkora volt az illető
gazdasága. Az erdők kivételével na-
gyon kevés sóváradinak volt tíz hek-
tárnál nagyobb mezőgazdasági
területe. Altalában egy hektár szántó
volt, három hektárnál nagyobb szán-
tóterületet nem nagyon láttam a nyil-
vántartásokban. Kaszálója volt
két-három, öt hektárig, legelője
pedig négy-öt hektár. Elenyésző
azok száma, akik nagyobb területe-
ket, főleg erdőket igényeltek vissza
az 1-es törvénnyel.

– Térjünk vissza a topográfiai fel-
mérésekre...

– Tudni kell, hogy egy parcella
felmérése belterületre, vagy ha
házat mérnek fel, 1200 lej körül van
Sóváradon. Első fázisban nekifog-
tunk, hogy a belterületet és a háztá-
jikat felmérjük. Ez a falunak több
mint felében már megtörtént. Az
önkormányzat egy topográfus mér-
nökcsoportot alkalmazott, amellyel
700 lejes árban egyeztünk meg,
amiből 100 lejt az önkormányzat,
600 lejt pedig a tulajdonos fizet. Ez-
által a jelenlegi tulajdonos nevére
kerül a telekkönyv, nem kell végig-
csinálni vagy öt hagyatékot, ami
sokkal többe kerülne. 
A kataszteri hivatal sem tudja 
pontosan, hol a megyehatár 

– Ha felmértük a belterületet, a
település kontúrját kell meghúzni, a
határokat kell megszabjuk Magya-
róssal, Kibéddel, Szovátával, Sik-
lóddal, sőt Hargita megyével, mert
még azt sem tudjuk pontosan, hol
van a megyehatár. Nemcsak mi, a
Hargita megyeiek sem. Amikor a
megyei útról készült a felmérés, és
már az előtanulmány is elkészült,
felmérték az utat, és nem találkozott
Hargita megye útja Maros megyé-
vel. Ahhoz képest, ami jelenleg a
kataszteri nyilvántartásban van, 90
méter az eltérés. Most korrigáltuk,
de hogy pontosan hol van a megye-
határ, nem tudják a kataszteri hiva-
talban sem. A tisztázás elég hosszas
folyamat, mert ehhez a Hargita, il-
letve a Maros megyei tanács belee-
gyezése is szükséges, egyeztetniük
kell a földosztó bizottságoknak is,
hogy pontosan hol lesz a megyeha-
tár. Nekünk, ha Szovátán átme-
gyünk, ott van Hargita megye
határa. Ott pedig már a Sófalvákkal
vagyunk határosak, meg Siklóddal,
s ha visszajövünk Maros megyébe,
Kibéddel vagyunk határosak. Ezt a

megyehatárrészt is tisztázni kell,
hogy mettől meddig tart. Az erdők
ki vannak mérve, de a határ helye
még mindig nem biztos. Semmi
sincs leszögezve, csak azt mondják,
hogy 3700 hektár Sóvárad területe.
Ám nem biztos, hogy ennyi. Lehet,
hogy 3500, lehet, hogy 3900. 

– Ez csak Sóvárad; mekkora
káosz lehet az országban?
– Hatalmas a káosz. A belső erdő-

határokat is tisztázni kell, mert ren-
geteg volt kaszálót, legelőt az
erdészet befestett, mert a „bornák”
megvannak nekik, minden erdészeti
hivatal festette a magáét oda, ahova,
és mérték addig, ameddig. Semmi
sem biztos. Nem vádolok senkit, de
tisztázni kellene ezeket, hogy pon-
tosan láthassuk, mennyi a külterüle-
tünk. És akkor térképeket készítünk,
ahová beírjuk a földosztó bizottság-
gal közösen, az emberek beleegye-
zésével az adatokat. Úgy gondolom,
ezáltal kb. két-háromezer parcellára
lenne leszűkíthető ez a 17 ezer par-
cellás település. Ezáltal már egy
gazdálkodhatóbb terület lenne, a tu-
lajdonos dönthetné el, hogy mit akar
csinálni a földjével: gyümölcsöst te-
lepít vagy szántónak használja.

Most mindent kaszálónak-legelő-
nek jelentünk le, de a természetes
gyepterületre már nem adnak épí-
tési engedélyt. Bár majdnem ezer
hektár szántó van Sóváradon, mivel
nincsenek papírok, nem tudják iga-
zolni, hogy az igenis szántó,
amelyre lehet építeni, bármit lehet
csinálni. 

A kaszáló vagy legelő esetében,
mivel Natura 2000-es zónában va-
gyunk, már külön engedélyekre van
szükség, és nem biztos, hogy meg-
engedik, hogy arra a helyre épít-
kezz, vagy akár gyümölcsöst
telepíts. De ha megvan a kataszte-
rezés, a minősítés, a mezőgazdasági
igazgatóság jóváhagyásával módo-
sítható a terület megnevezése.Fotó: Nagy Tibor

Mózes Edith

Meddig tart az addig?
Problémák a tulajdonba helyezéssel



ADÁSVÉTEL

ELADÓ kertes ház Deményházán
rendezett papírokkal. Tel. 0756-203-
086. (1810-I)

AJÁNDÉKOZOK másfél hónapos,
világosszürke színű, aranyos, játékos
kiscicát. Tel. 0744-573-699. (1828)

NÉMET ÁGYBETÉTEK eladók a
Niki Park üzletben. Nyugdíjasoknak
20% kedvezmény. Tel. 0744-438-
594. (20084)

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0757-626-019. (9406)

TŰZIFA eladó ingyenes házhoz szál-
lítással. Tel. 0758-548-501. (1760-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0755-864-507.
(1769)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-641-451.
(1769)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011.
(1769)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-563-062.
(9408)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0742-403-955.
(9416)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(9416)

TŰZIFA eladó. Tel. 0749-707-713.
(9415)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0755-873-
628. (9415)

MINDENFÉLE

MEDJUGORJEI zarándoklat (Mladi-
fest) július 31. és augusztus 7. között.
Ára 220 euró, amely mindent tartal-
maz. Érdeklődni a 0742-698-166-os
telefonszámon. (sz-I)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. 
(1720-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9049)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (1778-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia.
Tel. 0748-020-050. (9385-I)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG 10%-os ked-
vezménnyel vállal háztetőkészítést,
tetőfedést Lindab cserépből,
vízszigetelést, cserépforgatást, külső és
belső munkálatokat, javítást, kerítés- és
kapukészítést, bontást is. Tel. 0747-634-
747. (8818)

MUNKÁST ALKALMAZOK állatfarmra.
Tel. 0744-623-231. (1786)

TETŐZET, cserepezés, Lindab, poli-
észter, bármilyen kisebb javítások.
Tel. 0742-778-207. (sz.-I)

VÁLLALOK: bádogosmunkát (csator-
názást), tetőjavítást, „lindabozást” és
cserépforgatást. Tel. 0751-847-346.
(8988)

VÁLLALUNK: cserépforgatást, tető-
javítást (Lindab lemez) és bármilyen
javítást. Tel. 0732-235-773. (9305)

VÁLLALUNK: építkezési munkát, te-
tőjavítást, festést, cserépforgatást
stb. Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel. 0721-156-971. (9042)

MEGEMLÉKEZÉS

A búcsú nélküli elválás fájó
emlékével gondolunk életünk
legszomorúbb napjára, július
17-ére, amikor a kegyetlen
halál 35 éve elragadta
közülünk a mezőcsávási
IMREH MIKLÓST 24 éves
korában. 
Szívünkben a helyét nem
pótolja semmi, amíg a földön
élünk, nem fogjuk feledni.
Szerettei. (1826)

Könnyes szemmel és fájó
szívvel gondolunk életünk
legszomorúbb napjára július
17-én, DASCĂL FERENCZRE,
a drága férjre, apára, apósra,
tatára és dédtatára halálának
3. évfordulóján. Szereteted
mindig szívünkben él.
Feleséged, Délia, Misike,
Milán, Tünde, családjukkal
együtt. Nyugodj békében,
drága tatikánk! (9412)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, dédnagymama,
nagynéni, rokon, szomszéd és jó
ismerős, 

özv. KISS ANDRÁSNÉ 
szül. LÁSZLÓ GABRIELLA 

nyárádköszvényesi lakos éle-
tének 91. évében csendesen
megpihent. Drága halottunkat jú-
lius 18-án 14 órakor helyezzük
örök nyugalomra a nyárádkösz-
vényesi temetőben, római katoli-
kus szertartás szerint. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

Fájó szívvel búcsúznak: 
fia, Laci, lányai: Joli, Ella 
és azok családja. (9413-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
KLACSMÁNYI LÁSZLÓ 

a szeretett férj, édesapa és nagy-
apa, 2018. július 14-én 76 éves
korában hirtelen elhunyt. Drága
halottunkat 2018. július 18-án 14
órai kezdettel helyezzük örök
nyugalomra a marosvásárhelyi
református temetőben, unitárius
szertartás szerint. 

A gyászoló család. (9422-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.)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (ko-
porsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848) 

FELVESZÜNK C + D kategóriával és ADR-engedéllyel rendelkező SOFŐRT belföldi útvonalra. Tel.
0730-120-210. (20360)

KÖZPONTI ZÓNÁBAN LEVŐ PANZIÓ, VENDÉGLŐ PINCÉRT alkalmaz. Tel. 0744-624-976.
(62459-I)

A TRIPLAST KFT. SZEMÉLYZETET ALKALMAZ  A TERMELÉSI OSZTÁLYÁRA. Az önéletrajzo-
kat a cég székhelyén – Marosvásárhely, Dózsa György u. 197. szám – nyújthatják be vagy elküldhetik a
következő e-mail-címre: secretariat@triplast.ro. Érdeklődni a 0742-147-723-as telefonszámon. (62346-I)

A KALLÓS ZOLTÁN ALAPÍTVÁNY állást hirdet 2018. szeptember 7-től: PEDAGÓGUS (egy hely
– 6-14 éves gyerekek oktatására, nevelésére, felügyeletére) a nagysármási szórványbentlakásban. Jelent-
kezni és érdeklődni 2018. július 29-ig a következő e-mail-címen lehet: gyongyi@kallos.org.ro vagy te-
lefonon: 0744-800-533. (sz-I)

ALKALMAZUNK SZAKKÉPZETT VILLANYSZERELŐ KARBANTARTÓT. Tel. 0773-316-377.
(62472)

A KREATÍV KÖNYVKIADÓ gyerekkönyvek és -folyóiratok tördelésére TÖRDELŐ MUNKATÁR-
SAT alkalmaz. Előnyt jelent: tördelői programok ismerete, kreativitás, vizuális készségek. Önéletrajzokat
az office@kreativkiado.ro e-mail-címre várunk. (62419-I)

BETANÍTOTT MUNKÁRA MUNKATÁRSAKAT keresünk. Jó kereseti lehetőséget és civilizált mun-
kakörülményeket ajánlunk. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre  elküldeni
vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-
as telefonszámon. (-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR versenyvizsgát szervez két FÖLDI KI-
SZOLGÁLÓI (OPERATOR HANDLING) (COR-kód 315507) állás betöltésére, meghatározatlan időre.
A versenyvizsga időpontja: július 30., 10 óra. Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy a
0265/328-888-as telefonszámon. (sz.-I)

KFT. KÉZÜGYESSÉGGEL RENDELKEZŐ MUNKAERŐT alkalmaz Erdélyben elvégzendő  felújí-
tási  munkálatokra. B kategóriás jogosítvány előnyt jelent.  Tel. 0732-916-076. (sz.-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz KARBANTARTÓT. Tel. 0744-644-026. (20305-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

KLARA gyógyító és javasasszony a leghatékonyabban, gyógynövényekkel, talizmánokkal,
a legrövidebb idő alatt oldja meg az önök problémáit. Segít az átkok és kötések
feloldásában, szétesett családokat egyesít, sikert visz otthonukba és vállalkozásukba, segít
az impotenciában, epilepsziában, alkoholizmusban, depresszióban, psoriasisban,
reumában, gyógyíthatatlan betegségekben stb. szenvedőknek.
Köszönetnyilvánítások: a marosvásárhelyi Kelemen hálás, mert Klara segítségével
meggyógyult epilepsziás gyermeke; Dicsőben Karinához visszatért kedvese; Margit
Gyergyóban kigyógyult a depresszióból, és sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András
hálásak, mert gyermekük született; Corina köszöni, hogy férje kigyógyult az impotenciából,
alkoholizmusból; a marosvásárhelyi Enikő köszöni, hogy ismét együtt lehet kedvesével.
Hívják bizalommal Klara asszonyt! 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

Hat párizsi metróállomást
nevezett át ideiglenesen az
Ile-de-France régió közleke-
dési vállalata a labdarúgó-vi-
lágbajnokságon aranyérmes
francia válogatott előtt tisz-
telegve.

Amint az az RATP oldalán ol-
vasható, az Avron állomásból
„Nous Avron Gagné” (a Nous
avons gagné – győztünk kicsi mó-
dosításával), a Charles de Gaulle-

Etoile-ból „On a 2 Étoiles” (Két
csillagunk van) utalva a második
vb-győzelem után a mezre felvarr-
ható újabb csillagra, a Victor Hu-
góból „Victor Hugo Lloris”, a
Bercyből „Bercy les Bleus” (a
Merci les Bleus – köszönjük,
Kékek kicsi módosításával) lett. A
Notre-Dame des Champs új neve
átmenetileg „Notre Didier Des-
champs” (A mi Didier Deschamps-
unk), a Champs Elysées-

Clémenceau-é pedig „Deschamps
Elysées-Clémenceau”.

A hazatérő válogatott délutáni,
esti ünneplése miatt a Champs-Ely-
sées környékén több állomást le-
zártak és a felszínen is
korlátozásokat vezettek be.

Londonban Gareth Southgate-
ről, az angol labdarúgó-válogatott
szövetségi kapitányáról nevezték el
ideiglenesen az észak-londoni 
Southgate metróállomást. (MTI)

Metróelnevezéssel tisztelegtek 
a világbajnokok előtt

Majdnem 300 krokodilt mé-
szároltak le feldühödött hely-
beliek egy indonéz
krokodilfarmon, miután egy
ember krokodiltámadásban
meghalt – írta a The Guar-
dian online kiadása.

Nyugat-Pápua tartomány egy
krokodiltenyésztő farmján kések-
kel, kalapácsokkal és ütőkkel fel-
fegyverzett emberek lemészároltak
292 krokodilt, egymásra dobált
véres tetemeik képeit az Antara in-
donéz hírügynökség tette közzé.

A vérengzést egy 48 éves férfi
halála válthatta ki, aki füvet szedett
az állatoknak, amikor egy hüllő rá-
támadt – mondta el a tartomány ál-
latvédelmi vezetője.

„A farm egyik alkalmazottja
meghallotta, ahogy valaki segítsé-
gért kiáltott, gyorsan odament és
látta, ahogy a krokodil a férfire
támad” – folytatta Baszar Manul-
lang.

Mint mondta, az áldozat szom-
bati temetése után a helybeliek be-
hatoltak a farmra és lemészárolták

a krokodilokat. A telep 2013-ban
kapott engedélyt, hogy védett bor-
dás és új-guineai krokodilokat te-
nyésszen a fajok megőrzése és
néhány állat leölése és hasznosítása
céljából.

Az engedély kikötötte, hogy a
farm működése nem zavarhatja a
helybeliek életét.

„A farmot körülvevő terület biz-
tonságáról is gondoskodni kell,
hogy többet ne történhessen ilyen
tragédia” – tette hozzá Manullang.
(MTI)

Csaknem 300 krokodilt mészároltak le 
egy indonéziai farmon



2018. július 17., kedd   __________________________________________HIRDETÉS – KÖZLEMÉNY __________________________________________ NÉPÚJSÁG 11

Új ökológiai parkolók a Meggyesfalvi negyedben
A Vajdahunyad utca több tulajdo-

nosi társulása igényelte, hogy a pol-
gármester tanácsadója, Claudiu

Maior jelenlétében az illetékesek keressenek
megoldást ökológiai parkolók kialakítására.
Egy ilyen már el is készült, mintegy 50 új par-
kolóhely létesült, az utcában kialakítandó má-
siknál még zajlik a munka, és mintegy 20
gépkocsi számára lesz elegendő. Egyeztettek
a füvesített parkolók környékén levő lámpa-
testek számának növeléséről is. Továbbá a
lakók igényelték a Kudzsir utca egy szakaszá-
nak leaszfaltozását és a kanálisfedők feleme-
lését az utca szintjére, valamint járda
kialakítását a gyalogosoknak. A polgármesteri
hivatal képviselői mellett a találkozón jelen
volt Călin Moldovan helyi tanácsos is, aki a környék több tulajdonosi társulásának ügyintézője.

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

Pénzügyminisztérium 
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Jogi személyek  kényszervégrehajtási osztálya
Marosvásárhely, Dózsa György utca 1-3. szám, tel.: 0265/250-982,
belső 194; fax: 0265/261-093, e-mail: Ramona.Munteanu.ms@anaf.ro

Eladási közlemény

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely,
Dózsa György utca 1–3. szám, 5-ös iroda, földszint) 2018. július 25-én
11.30 órai kezdettel (a harmadik) nyilvános árverésen értékesíti az
alábbi ingóságot: 
– fehér Mercedes Benz Sprinter 311 CDI haszonjármű, azonosítószám
WDB9036632R147118, 2148 köbcentis, 2000-es gyártmány, dízel,
kikiáltási ár 8.050 lej. A licitlépték az ingóság értékének 5%-a. 
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti ingóságra,
hogy értesítse erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt. 
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig (július
24.) mutassák be a következő iratokat: feliratkozási kérvény, az indulási
ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentum (az
összeget a marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni,
számlaszám: IBAN RO42TREZ4765005XXX000201, adószám
4322637), ha szükséges, az ajánlattevőt képviselő személy
meghatalmazását,  román jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott
cégbejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a cégbejegyzési
okirat román nyelvű, hitelesített fordítását, román magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány másolatát, külföldi magánszemélyek
személyazonossági vagy útlevél másolatát, bizonylatot arról, hogy az
ajánlattevőnek nincs az állammal szembeni adóssága. 
Bármely irat hiánya  az árverésről való kizáráshoz vezet.
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén, 5-ös iroda, vagy a 0265/250-
982-es telefonszámon, 194-es mellék. 

Olivia Sîntean,  a begyűjtőosztály helyettes vezetője 
Ramona Munteanu, értékesítési részleg 

Az egységes adóbevallási nyilatkozat 
benyújtásának határideje: július 31.

Július 12-én, a csütörtöki kormányülésen arról döntöttek, hogy július 31-éig meghosszabbítják a magán-
személyeket érintő, a jövedelemadóra, valamint a társadalombiztosításra vonatkozó egységes adóbevallási
nyilatkozat benyújtási határidejét. 

A határidőt azért hosszabbították meg, mert a március 15-ig teljes egészében befizetett jövedelemadó
utáni 5 százalékos kedvezmény, illetve a társadalombiztosítási hozzájárulások időben való törlesztési ked-
vezménye felkeltette az adóköteles személyek érdeklődését, és a határidő közeledtével az online szolgáltatást
túl sokan vették igénybe. A nyilatkozatot azon személyek kell benyújtsák, akiknek adóbevallási kötelezett-
ségük van: a Romániában vagy/és külföldön 2017-ben megvalósított jövedelem után, a 2018-as évre felbe-
csült, Romániában megvalósított jövedelemről, illetve azok, akik kötelesek bevallani a becsült jövedelmet
a társadalombiztosítási hozzájáruláshoz való besorolás végett.

A nyilatkozatot online kell benyújtani a virtuális privát szféra (SPV) révén a felhasználónév és jelszó bir-
tokában, vagy digitális bizonylattal, illetve az e-guvernare.ro honlapon. 

A nyilatkozat űrlap formájában is benyújtható a közpénzügyi igazgatóságok iktatójában, vagy eljuttatható
postán is, ajánlott levél formájában, de minden esetben szükséges az átvétel igazolása. 

A pénzügyi törvények értelmében az egységes adóbevallási nyilatkozat benyújtásának elmulasztását 50–
500 lej közötti összegekkel bírságolják – áll az intézmény sajtóosztályának közleményében. 

Az egységes online adónyilatkozatokat 
a https://declunica.anaf.ro/ honlapon kell benyújtani

Az egységes adónyilatkozatok online kitöltésének és benyújtásának megkönnyítése érdekében a Köz-
pénzügyi Minisztérium és az Adó- és Pénzügyi Hivatal applikációt bocsát az adófizetők rendelkezésére,
amely a https://declunica.anaf.ro honlapon érhető el. 

Az egységes nyilatkozat a https://declunica.anaf.ro oldalon tölthető ki és nyújtható be a virtuális internetes
felületen a felhasználó és a jelszó megadásával.

Javasoljuk, hogy az egységes adónyilatkozat kitöltésére és benyújtására alkalmas applikációt használva
mielőbb nyújtsák be az adónyilatkozatokat, ezzel is megkönnyítve a nagyszámú felhasználó adatainak fel-
dolgozását. 

Azok az adófizetők, akik az egységes adóbevallást elektronikus formában nyújtják be, 5 százalékos ked-
vezményben részesülnek a 2019. március 15-ig teljes összegben befizetett, 2018-ra szóló jövedelemadóból.
A törvény értelmében ugyancsak 5 százalékos kedvezményt élveznek a társadalombiztosítási hozzájárulás
esetén is. 

A kommunikációs, közkapcsolati és sajtóosztály



Új korlátok 
a Kárpátok sétányon a turbinaárok mentén

A Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal közterület-fel-
ügyelő hatóságának szakemberei
néhány napig tartó munkával kicse-
rélik a Kárpátok sétányon található
korlátokat. „Mivel az utóbbi időben
többször nekisodródtak a járművek,
ezek a korlátok tönkrementek,
ugyanakkor nem elég biztonságo-
sak, úgy döntöttünk, újakra, „félne-
héz” típusúakra cseréljük, amelyek
jó minőségűek, biztonságosak és
esztétikusak is, mintegy 1200 méter
hosszúságban. A pénzt a város költ-
ségvetéséből különítettük el” – is-
mertette Claudiu Maior, a
polgármester tanácsadója.

A köz-, bel- 
és külkapcsolati osztály
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J. CHRISTOF E&P SERVICES S.R.L. – AZOMUREŞ 
területe keres: 
– LAKATOST
– HEGESZTŐT

Feladatok: 
– gépészeti, karbantartási, javítási feladatok szakszerű ellátása; 
– munkafegyelem és utasítások betartása a HSEQ normák szerint;
– pótalkatrészek és részegységek felújítása javított gépekhez. 
Ajánlat:
– optimális munkakörülmények; 
– vonzó fizetés végzettség szerint;
– azonnali munkakezdés.
Jelentkezés:
– Küldjön önéletrajzot e-mailben vagy személyesen (Azomureş, Str.

Gh. Doja, Nr. 300)
– E-mail/Telefon: e.vitos@christof.com, l.oprea@christof.com;

0731-606-891
– Cím: J. Christof E&P Services S.R.L.
Vitos Enikő vagy Oprea Lidia


