
Bölcsesség
Ahhoz képest, hogy vasárnap este 7-kor még kétséges volt, hogy

az erdélyi magyarok érdekképviselete eléri-e az ötszázalékos küszö-
böt, amivel bejuthat az Európai Parlamentbe, az urnazárás utáni
exit poll adatai egészen mást mutattak. Az RMDSZ több mint öt szá-
zalékot ért el, és a választási adatok 95%-os feldolgozása alapján
az ötödik legerősebb romániai párt. Ugyanis az 5,4 százalék az
RMDSZ ügyvezető elnöksége szerint kb. 501 ezer szavazatot jelent-
het, ami azt is jelenti, hogy a szövetség 15 éve nem szerzett még ilyen
sok szavazatot. 

Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor szerint, ha a szavazatszámlá-
lás igazolja a Romániai Magyar Demokrata Szövetség exit poll fel-
mérés által előrejelzett szavazatarányát, akkor az erdélyi
magyarságnak erős képviselete lesz a következő öt évben az Európai
Parlamentben. Hozzáfűzte: küszöbön áll az Európai Unió megrefor-
málása, és reményei szerint az erdélyi magyarság is bele fog szólni
a változásokba. Szerinte az Európai Parlament RMDSZ-es képvise-
lőinek fontos feladata lesz, hogy elfogadtassák a Minority SafePack
európai polgári kezdeményezést.

Vasárnap este az urnazárás után, de az adatok 99 százalékos ösz-
szesítése alapján is bizonyossá vált, hogy a romániai magyarságnak
sikerül két képviselőt bejuttatnia a brüsszeli parlamentbe. Annak el-
lenére, hogy a délután és kora esti adatok azt mutatták, hogy 

Három és fél év 
letöltendő börtön-
büntetésre ítélték 
Liviu Dragneát 
Jogerősen 3 és fél év letöltendő bör-
tönbüntetésre ítélte hétfőn a legfel-
sőbb bíróság Liviu Dragnea
szociáldemokrata pártelnököt.
____________4.
Elfeledett nagyjaink
krónikása
Életműdíjjal ismerte el dr. Oláh-Gál
Róbert matematikus, Bolyai-kutató tu-
dománynépszerűsítő munkásságát a
Hevesi Endre-díj Alapítvány kuratóri-
uma. Amint az a laudációban is el-
hangzott, a kitüntetettet „a Forrás és a
marosvásárhelyi Népújság főszer-
kesztői, valamint az Élet és Tudomány
és a Természet Világa nyugalmazott
főszerkesztői közösen javasolták He-
vesi Endre-életműdíjra”. 
____________5.
Visszatérve 
a gyökerekhez
Küküllődombón új lelkipásztor beikta-
tását ünnepelték május 25-én, szom-
baton délelőtt a liliomillatú, ünnepi
díszbe öltöztetett templomban. Már-
kos Hunor Elemér unitárius lelkész
foglalhatta el hivatalosan tisztségét a
közel hatszáz lelkes unitárius közös-
ség szellemi vezetőjeként. 
____________9.
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EP-választás: megőrizte többségét az Európai Néppárt

Két mandátumra számít az RMDSZ

Összefoglalónk a 4. oldalon Fotó: MTI



A forgalmi rendszabály betarta-
tása végett helyeztek el Maros-
vásárhelyen sávelválasztó
bólyákat a Petőfi  és Bernády tér
közötti szakaszon, valamint a
Cuza Vodă és a Liviu Rebreanu
utca kereszteződésében. Így a
vár melletti Avram Iancu utcá-
ból nem lehet a Sáros utcába
hajtani. Egy másik, régóta ese-
dékes változtatás a Tudor ne-
gyedből érkező járműveknek
tiltja meg  a Cuza Vodă utcában
a Rebreanu utcába való balra
kanyarodást.

A rendőrség tájékoztatása szerint
mindkét útkereszteződésben a gyakori
koccanásos balesetek, torlódások meg-
akadályozása és a jelzőtáblák tisztelet-
ben tartása okán  vált szükségessé az
intézkedés, amit a közúti rendőrséggel

való egyeztetés és jóváhagyás előzött
meg – mondta Emanuela Rugină saj-
tószóvivő. A Bernády téren az Avram
Iancu utcából érkező személyautók a
Sáros utcába hajtva elvágták a Mihai
Viteazul utca irányából érkezők útját,
és gyakorta torlódások jellemezték azt
a gócpontot. A másik forgalmi aka-
dályt a Győzelem téren a Mures Mall
áruház előtt a villanyrendőr zöldre vál-
tása nyomán gyakorta felgyűlő jármű-
vek miatt kellett foganatosítani. Annak
ellenére, hogy a Cuza Vodă utcából a
Rebreanu utcába a balra kanyarodást
jelzőtábla tiltotta, ezt legtöbben nem
vették figyelembe, és betértek, ezzel
pedig várakozásra kényszerítették a
Tudor  negyedből és a Dózsa György
utcából érkező kocsisort. Ennek ered-
ményeként a városközpont irányából a
zöldre váltó jelzőlámpánál állók nem
tudtak elindulni a Cuza Vodă utcából
kígyózó járművek miatt, ami állandó
tülkölést váltott ki. 

A polgármesteri hivatal szóvivője,
Cosmin Blaga is alátámasztotta a rend-
őrségtől kapott tájékoztatást. Mint
mondta, minden civilizált országban,
ahol azt tapasztalják, hogy a járműve-
zetők nem tartják be a forgalmi szabá-
lyokat, hasonló intézkedéseket
kénytelenek foganatosítani. A közleke-
désrendészeti szakbizottság legutóbbi
ülésén hagyta jóvá a két útkeresztező-
désben a forgalmi rend megerősítésé-
nek szükségességét. Valójában a
meglévő szabályok betartatása és a for-
galom folyamatossá tétele érdekében
vált szükségessé a forgalmi kisoszlo-
pok kihelyezése a Petőfi téren és a
Cuza Vodă utcában, amelyek mű-
anyagból készültek, így nem okoznak
anyagi kárt a járművekben, de a szabá-
lyok betartására ösztönzik a sofőröket.
Azt, hogy a közeljövőben még vár-
ható-e hasonló forgalmirend-változta-
tás, elválik majd az esetleges újabb
közlekedési fennakadások során.

IDŐJÁRÁS
Esős idő
Hőmérséklet:

max. 270C
min. 150C

Ma EMIL, CSANÁD,
holnap MAGDOLNA napja.
MAGDOLNA: a Magdaléna
magyarosodott változata, jelen-
tése a Genezáreti-tó partján lévő
Magdala városából való asz-
szony. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. május 27.

1 EUR 4,7601
1 USD 4,2518

100 HUF 1,4614
1 g ARANY 175,8507

Utolsó előadás és emlékoklevelek
A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem elsőéves magiszteri
színészosztálya előadásában május 28-án, kedden 19 órá-
tól idén utolsó alkalommal látható a Szutyok Gecse Ra-
móna rendezésében. Május 29-én, szerdán 17 órától a
Köteles utcai Stúdió Színházban kerül sor a Marosvásár-
helyi Művészeti Egyetem emlékdiploma-átadó ünnepségére,
amelynek keretében az intézmény arany és rubin díszokle-
velet adományoz az 50, illetve 60 éve végzetteknek.

Hol nem sportolhatunk? 
– vitaest a rádiónál

A Marosvásárhelyi Rádió Beszéljük meg! címmel indított
vitasorozatának soron következő témája a városban lévő
lepusztult sportpályák helyzete. A május 29-én este 7 óra-
kor kezdődő találkozón szó lesz az egykor virágzó maros-
vásárhelyi sportéletről és a stadion, a jégpálya, a
teniszpályák, a sportcsarnok állapotáról, valamint az egy-
kori Május 1. és Voinţa strandról, a cukorgyári pályákról,
az iskolai sportlétesítményekről. 

Az elítéltek is szavaztak
A marosvásárhelyi börtön 189 szavazati joggal rendelkező
elítéltje voksolt május 26-án, vasárnap az Európai Parla-
ment romániai jelöltjeire. A korrupcióellenes népszavazá-
son 188 elítélt nyilvánított véleményt – áll a börtön
szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményében.

Áloméj az állatkertben
Június 7-én, pénteken 18 órakor az Áloméj az állatkertben
című programra várják a fogyatékkal élő gyermekeket, fel-
nőtteket és családjukat a marosvásárhelyi állatkertbe. A te-
vékenységet a rotterdami állatkert 1996-ban indította,
azóta 289 állatkert csatlakozott hozzá. A marosvásárhelyi
program szervezői erre az alkalomra olyan rajzokat várnak,
amelyek tükrözik a fogyatékkal élők napjait, az erősségei-
ket és értékeiket. Az alkotások A4-es méretűek és fekvő
pozíciójúak legyenek. A programra június 5-éig lehet fel-
iratkozni. Kapcsolattartó: Halmágyi Ildikó, telefonszám:
0746-799-057.

Búcsú Jedden 
Május 30-án, áldozócsütörtökön délután 6 órától tartják a
jeddi kápolna búcsúünnepét. Igét hirdet László Szabolcs
nagyernyei plébános, a szentmisét Oláh Dénes főesperes
tartja.

Kirándul a Nagyinet
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi részlege által mű-
ködtetett Nagyinet program résztvevői számára június 14–
15-én a Kazán-szoroshoz és a Bigér-vízeséshez
szerveznek kirándulást. A jelenlevők ellátogatnak Ocnele
Mari-ba, és megtekintik az Isten hídját, amely Románia leg-
nagyobb természetes hídja. Érdeklődni, feliratkozni Illyés
Claudia könyvtárosnál lehet a kövesdombi könyvtárban, il-
letve a 0748-741-507-es telefonszámon.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

28., kedd
A Nap kel 

5 óra 35 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 3 perckor. 
Az év 148. napja, 

hátravan 217 nap.
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Szer Pálosy Piroska

Megyei hírek

Forgalmi szabályok betartatása
Két marosvásárhelyi útkereszteződésben

Sorsolás 29-én, szerdán 15 órakor!
A Népújság 29-én, szerdán 15 órától tartja a Bernády Házban (Horea u. 6. sz.) a Hűséges

előfizető – Május nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek)
és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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

Markó Béla könyvbemutatója
Markó Béla Amit az ördög jóváhagy című verseskönyvét
mutatják be május 30-án, csütörtökön 17 órakor a ma-
rosvásárhelyi Bernády Házban. A Kalligram Kiadó gon-
dozásában megjelent kötet bemutatóján a szerzővel
Mészáros Sándor, a kiadó vezetője beszélget. Az ese-
ményen közreműködnek Berekméri Katalin és Gáspárik
Attila színművészek. 

Fesztiválzáró hangverseny
Május 30-án, csütörtökön 19 órakor rendkívüli vokál-
szimfonikus hangversennyel zárul a XLIX. Marosvá-
sárhelyi Zenei Napok koncertsorozata. A
Kultúrpalota nagytermében Junping Qian kínai kar-
mester vezényel, hegedűn közreműködik Dragoş
Mânza, Németországból érkező művész, énekel Şte-
fan von Korch tenor és Köpeczi Sándor basszus,
közreműködik a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
vegyes kara és szimfonikus zenekara. Műsoron: L.

van Beethoven – D-dúr hegedűverseny, Puccini –
Messa di Gloria. A hangversenyre a 30-as számú
bérletek érvényesek.

A Kamaszok a várban
A Kamaszok ifjúsági színtársulat május 30-án, csütörtö-
kön este 7 órai kezdettel játssza Pötty és a többiek című
előadását a marosvásárhelyi vár Kádárok bástyájában.
A nézők három, a kamaszok életéből merített jelenetet
láthatnak. A belépés díjtalan. 

17. Alkotói Ösztöndíj Gála 
Marosvásárhelyen 

A marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermében lesz a
Communitas Alapítvány Alkotói Ösztöndíj Gálája május
29-én, szerdán 18 órakor. A gálán átadják a 2019-2020-
as pályázati év nyerteseinek ösztöndíjait, illetve bemu-
tatják a 2018-as nyertesek alkotásait. A gálán – a
2018-as év ösztöndíjasai közül – fellép a FUNKorpora-
tion, a Tokos zenekar, az Operettissimo együttes, Ko-
szorus Krisztina és Szász Csaba, illetve Domahidi
Zsuzsa.

RENDEZVÉNYEK

Fotó: Nagy Tibor



Új politikai helyzet van a kontinensen,
megbomlott a status quo az európai
parlamenti (EP-) választások nyomán –
mondta Szijjártó Péter a nemzetközi
kereskedelmi ügyekkel foglalkozó tag-
állami miniszterek hétfői brüsszeli ülé-
sének szünetében.

Sajtóértekezletén a külgazdasági és kül-
ügyminiszter arról számolt be, hogy minden-
képp új helyzet áll elő, ugyanis a következő
ciklusban nem lesz elég összeülnie a két leg-
nagyobb frakció, a néppártiak és a szociálde-
mokraták vezetőinek, hogy megkössék a
maguk megállapodásait, a fő választóvonalak
pedig nem a pártcsaládok között, hanem ügyek
mentén fognak húzódni, leglátványosabban a
migráció területén.

Rámutatott, hogy mától hatalmas viták kez-
dődnek az Európai Unióban a jövőt illetően,
először személyi, majd tartalmi kérdésekben.

Mint hangsúlyozta, a magyar kormány egyik csúcsjelöltet
sem tartja alkalmasnak arra, hogy az Európai Bizottság elnöke
legyen, azonban reméli, hogy a tárgyalások során felmerülnek
majd megfelelő személyek.

Szijjártó fontosnak nevezte, hogy a gazdasági növekedés
motorját adó közép-európai térség is hangsúlyosan képvisel-
tetve legyen az uniós vezetői tisztségekben, s leszögezte, hogy
Magyarország csak olyan jelölteket fog támogatni, akik „az
erős tagállamokra épülő erős EU-ban hisznek, készek arra,
hogy az elsőbbséget a keresztény kultúrának biztosítsák, il-
letve nem megszervezni, hanem megállítani akarják a migrá-
ciót”.

A máltai kormánypártot leszámítva a Fidesz nyert legna-
gyobb aránnyal az EU-ban, amelyet olyan, szintén erősen be-
vándorlásellenes pártok követnek, mint a lengyel Jog és
Igazságosság (PiS), az Osztrák Néppárt (ÖVP) és az olasz
Liga – emelte ki.

Hozzátette, hogy az Európai Néppártnak messze a Fidesz
volt a legeredményesebb tagja, ráadásul a tagpártok között a
harmadik legtöbb mandátumot adja, ezen tényt pedig szerinte
figyelembe kell venni a pártcsalád jövőbeli politikai irányvo-
naláról szóló viták során.

A tárcavezető a tanácsülés témájáról is beszélt, hangsú-
lyozva, hogy Magyarország „természeténél fogva ellenérde-
kelt bármiféle kereskedelmi háború kirobbanásában és
mindenfajta korlátozó intézkedés bevezetésében”, az ország
versenyképes, így érdeke is, hogy minél szabadabb legyen a
világgazdaság, ettől nincs semmi félnivalója.

Úgy vélekedett, hogy az EU nem képes elég gyorsan alkal-
mazkodni a világgazdaság folyamatos változásaihoz, ezért
erőteljes reformokra lesz szükség. Lehetetlennek nevezte,
hogy hosszú évekig tart megkötni és hatályba léptetni bizo-
nyos szabadkereskedelmi szerződéseket, márpedig ezek szá-
mát jelentősen növelni kellene. (MTI)

Biztonsági szűrők 
a pápalátogatáson

Ferenc pápa romániai látogatásának minden nyilvá-
nos eseményén csak a biztonsági szűrőkön való át-
jutás után lehet részt venni – hívják fel a hatóságok
az érdeklődők figyelmét. A pápalátogatásra létreho-
zott minisztériumközi bizottság és a katolikus egyház
bukaresti, csíkszeredai, iaşi-i és balázsfalvi képviselői
arra figyelmeztetik az egyházfő látogatásán részt
venni kívánó polgárokat, hogy időben tervezzék meg
utazásukat, érkezzenek korábban a helyszínekre,
hogy elkerüljék a torlódást és legyen idejük átjutni a
kötelező biztonsági szűrőkön. Ugyanakkor arra kérik
az érdeklődőket, hogy működjenek együtt a bizton-
ságiakkal és az önkéntesekkel. (Agerpres)

Romániába jön 
az IMF küldöttsége

Romániába érkezik a Nemzetközi Valutaalap (IMF)
küldöttsége Jaewoo Lee vezetésével, a kéthetes lá-
togatás célja a helyi gazdaság alakulásának elem-
zése. A washingtoni székhelyű pénzintézet képviselői
találkozni fognak a pénzügyminisztérium, a Román
Nemzeti Bank (BNR) és más kormányzati intézmé-
nyek illetékeseivel, mint ahogy a magánszektor és a
civil szféra képviselőivel is – közölte Alejandro Haj-
denberg, az IMF Romániáért és Bulgáriáért felelős il-
letékese. A valutaalap idén 3,1 százalékos gazdasági
növekedést vár Romániában 3,3 százalékos inflációs
rátával. (Mediafax) 

Több ökoautót adtak el
41,35 százalékkal 1422-re nőtt a környezetkímélő
autók eladása Romániában az év első négy hónap-
jában a tavalyi esztendő ugyanezen időszakához ké-
pest, amikor 1006 ilyen jármű talált gazdára – derül
ki a Gépkocsigyártók és Importőrök Egyesületének
(APIA) adataiból. A hivatalos statisztikák szerint az
eladott 1422 környezetkímélő autó közül 1170 – azaz
53,1%-kal több, mint a tavalyi első négy hónapban –
hibrid meghajtású volt, 184 tisztán elektromos autó
(52,1%-os növekedés tavalyhoz képest), 68 plug-in
típusú (-43,8%). Az összes eladott új gépjármű szá-
mához viszonyítva a környezetkímélő járművek
aránya 2,9 százalék, míg a tavalyi első négy hónap-
ban 2,3 százalékra volt tehető. A legkelendőbb elekt-
romos autónak a Nissan bizonyult, ezt a Volkswagen,
majd a Smart, a BMW, a Renault, a Jaguar és a Mer-
cedes Benz követik a sorban. A hibrid autók piacát
továbbra is a Toyota vezeti 1010 eladott járművel, a
második helyen a Lexus áll 54 darabbal. (Agerpres)

Instabil időjárás
A  következő két hétben is instabil marad az időjárás,
váltani fogják egymást a meleg és a hűvösebb idő-
szakok, esőre az egész ország területén számítani
lehet május 28-ától kezdődően, derül ki az Országos
Meteorológiai Szolgálat  által a május 27-e és június
9-e közötti periódusra kiadott előrejelzésből. Erdély-
ben és Máramarosban meleg lesz az első három
napban, de utána fokozatosan lehűl az idő, 26-28
Celsius-fokról 20-21 fokig május 31-e és június 3. kö-
zött. Ezt követően felmelegedés, a második hét vége
felé az időszaknak megfelelő hőmérsékletek várha-
tók, 25-26 Celsius-fokos maximumokkal. Június el-
sejéig az éjszakák legalacsonyabb hőmérséklete
12-14 fok körül alakul, 2-án lehűl 9 fokig, majd 10-11
fokon stagnál az időszak végéig. Lesznek olyan
napok, amikor a légköri instabilitás fokozottabb lesz,
esőre nagyobb mennyiségben és nagyobb kiterje-
désű területeken május 30. és június 2-a között kell
számítani Erdélyben, Máramarosban pedig május
28. és június 2. között. (Agerpres)
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– miközben igencsak nagy volt a többségi nemzet vá-
lasztási kedve –, a magyar részvétel jóval kisebb volt,
mint az előző választáskor. A lemaradást azonban be-
hozták a magyarok, és annyian mentek el szavazni, mint
még soha európai választáson.

Az erdélyi magyar szervezetek egy része is megér-
tette, hogy a rövid távú érdekeket félre kell tenni, és
Brüsszelben minden erővel erős magyar képviseletet
kell biztosítani, amely ki tud állni a magyar nemzet szá-
mára fontos ügyekért. Ezt tette a Magyar Polgári Párt,
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, illetve a Székely
Nemzeti Tanács, amelyek az „erős magyar képvise-
letre” való szavazásra buzdítottak. Csak az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt „nem kívánt állást foglalni az európai
parlamenti választásokkal kapcsolatban”.

Nagy igazság van abban a mondásban, hogy az egy-
szerű emberek/választópolgárok bölcsebbek a politiku-
soknál, akik – természetesen tisztelet a kivételnek –
érdekorientáltak, négyéves ciklusokban gondolkodnak,
és saját céljaikat követik.

A magyar közösség újra bölcsességről tett bizonysá-
got: bizalmat szavazott az érdekképviseletnek. Ez a bi-
zalom kötelez. Az RMDSZ nem dőlhet hátra, fejleszteni
kell a régiókat, és a jogfosztásokra orvoslatot kell
nyerni. Az sem mellékes, hogy a sepsiszentgyörgyi ma-
gyarok mintegy 6 százaléka román pártra, elsősorban
az USR-PLUS-ra szavazott. 

Ezekre mind oda kell figyelni, és kemény munkával
kiállni azoknak a jogaiért, akik bölcs döntésükkel a
brüsszeli parlamentbe juttatták a szövetség képviselőit.

Bölcsesség
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világEP-választás
Szijjártó: új politikai helyzet van Európában, 

megbomlott a status quo

A német ügyészségek nem adhatnak ki önállóan eu-
rópai elfogatóparancsot, mert a kormányzat, az
igazságügyi miniszter által ellenőrzött állami hierar-
chiába tartoznak, s így nem kellően függetlenek a
végrehajtó hatalomtól – döntött az Európai Unió bí-
rósága hétfőn.

Az ügy előzménye, hogy két litván és egy román állampol-
gárt a német és a litván hatóságok a többi között szándékos
emberöléssel és egyéb súlyos bűncselekményekkel vádolnak,
ezért a német és a litván ügyészség is európai elfogatóparan-
csot adott ki ellenük. Ők viszont Írországban bírósághoz for-
dultak, hogy ezt megtámadják. Az ír bírák pedig a
luxembourgi székhelyű uniós bíróság elé utalták a kérdést. A
német ügyészségek szerintük nem függetlenek a végrehajtó

hatalomtól, mivel az igazságügyi miniszter által vezetett köz-
igazgatási hierarchiába tartoznak, így fennáll a politikai befo-
lyásolás kockázata.

Az uniós bíróság ítéletében kimondta, az uniós jog szerinti
európai elfogatóparancsot kibocsátó igazságügyi hatóság fo-
galma nem érvényes azon ügyészségre, amely alá lehet ren-
delve az igazságügyi minisztériumhoz hasonló végrehajtó
hatalmi szerv egyedi utasításainak. A litván főügyész viszont
az uniós joggal összhangban adhat ki uniós elfogatóparancsot,
mert a főügyészség a kormánytól független intézmény.

Aláhúzták: noha a tagállamok maguk jelölhetik ki az euró-
pai elfogatóparancs kibocsátására illetékes igazságügyi ható-
ságot, a fogalom jelentésének és hatályának az unió egészében
egységesnek kell lennie. (MTI)

Uniós bíróság: a német ügyészségek nem adhatnak
ki európai elfogatóparancsot

A cári család meggyilkolásához hasonlította Kirill
helyi metropolita azt, hogy Jekatyerinburgban tilta-
kozások akadályozták meg egy templom felépítését
a többség által alkalmatlannak tartott helyszínen –
közölte hétfőn az Interfax hírügynökség.

„Kihívás áll ma az egyház előtt. Ez a kihívás Jekatyerin-
burgban dörejlett fel. Csakúgy, mint ahogy száz évvel ezelőtt
a lövések dördültek el, és királyi mártírok vére folyt” – han-
goztatta a jekatyerinburgi és verhoturszki érsek.

Kirill metropolita nehezményezte, hogy Oroszország több
városában is tiltakoznak az újabb templomok építése ellen, és
kigúnyolják az ortodox egyház értékeit.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn újságírókkal kö-
zölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kirill, az orosz or-
todox egyházfő megvitatta a templomépítés ügyét. Azt nem
kívánta elárulni, hogy volt-e nézetkülönbség a két vezető között.

Oroszország negyedik legnagyobb városában, a másfél mil-
liós Jekatyerinburgban május 13-tól kezdődően több éjszakán
át csaptak össze tüntetők rohamrendőrökkel. A tüntetők az
ellen tiltakoznak, hogy zöld közterületen templom épüljön. A
bolsevikok által 1930-ban lerombolt Szent Katalin-katedrális
újjáépítését a jekatyerinburgi önkormányzat és két helyi nagy-
vállalkozó szorgalmazza a város megalapításának 300. évfor-
dulójára, amelyet 2023-ban készülnek megünnepelni.

A tiltakozók szerint az ingatlanfejlesztők a – nem az eredeti
helyszínre – újratervezett vallási kegyhely melletti területeken
lakó- és üzleti ingatlanokat is fel kívántak húzni. A tüntetők
ezért környezetvédelmi, korrupcióellenes és a döntéshozatal-
ban való részvételt követelő jelszavakkal vonultak utcára. El-
lenzéki sajtóbeszámolók szerint a hatósági fellépésben civil

ruhás, kisportolt férfiak is részt vettek. Az erősödő helyi konf-
liktus közepette, május 16-án Putyin egy Kreml-barát moz-
galomnak az állami televízió által is közvetített
médiafórumán kérdésre válaszolva azt javasolta, hogy az
ügyben kérjék ki a helyiek véleményét. Miután a VCIOM ál-
lami közvélemény-kutató intézet megállapította, hogy a fel-
mérésbe bevont jekatyerinburgiak 74 százaléka szerint nem
volt szerencsés a templomépítés számára kijelölt hely kivá-
lasztása, Szverdlovszk megye kormányzója felszólította a
város polgármesterét, hogy nézzen új helyszín után a projekt
számára.

A jekatyerinburgi önkormányzat sajtóosztálya hétfőn kö-
zölte, hogy a helyi lakosoktól alig egy hét leforgása alatt a
város 8200 helyszínre kapott javaslatot. Ezeket szakértői szű-
rést követően szavazásra fogják bocsátani.

A liberális és ortodox értékek összecsapásának helyszínévé
vált, az Urál-hegység lábánál fekvő iparváros egyebek között
arról nevezetes, hogy a bolsevikok 1918-ban itt gyilkolták
meg családostul az utolsó cárt, II. Miklóst. Innen indult el az
első orosz elnök, Borisz Jelcin országos politikai karrierje, s
a város élén 2013 és 2018 között ellenzéki politikus, Jevgenyij
Rojzman állt. Tavaly óta a polgármester személyéről közvet-
len választás helyett a városi tanács dönt.

A BBC orosz nyelvű kiadásának összefoglalója szerint je-
lenleg Oroszország legkevesebb öt városában – Szentpétervá-
ron, Krasznojarszkban, Cseljabinszkban, Uljanovszkban és
Nyizsnyij Novgorodban – folyik tiltakozás templomépítési
tervek ellen. Kirill pátriárka vasárnap Strasbourgban kijelen-
tette, hogy az orosz ortodox egyház az elmúlt egy évtized
során napi átlagban három új templomot nyitott. (MTI)

A cári család meggyilkolásához hasonlította 
a jekatyerinburgi érsek a templomépítés elutasítását

Forrás: promenad.hu



Az RMDSZ két
európai parla-
menti mandá-
tummal számol –
nyilatkozta hét-
főn a Maszol.ro
p o r t á l n a k 
Porcsalmi Bálint, az
RMDSZ ügyve-
zető elnöke. 

Porcsalmi Bálint
elmondta, hogy „a
Romániának járó 33
európai parlamenti
mandátumból az ed-
digi számítások sze-
rint kettő az
RMDSZ-é, de csak
az EP-választások
hivatalos eredmé-
nyeinek közzététe-
lekor – várhatóan
szerdán vagy csü-
törtökön – dől el,
hogy melyik párt veszít egy helyet, azaz a 33. man-
dátumot”. Az ügyvezető elnök szerint a végleges
adatok feldolgozása után derül ki, melyik pártnak
jut a 33. mandátum, amelyet az adott politikai ala-
kulat csak akkor kap meg, ha Nagy-Britannia kilép
az EU-ból, és képviselői elhagyják az Európai Par-
lamentet. 

Az Agerpres hírügynökség lapzártakor közölte, a
Központi Választási Iroda (BEC) hétfőn 16 óra után
közzétett részleges adatai szerint a vasárnapi európai
parlamenti választásokon a Nemzeti Liberális Pártra
(PNL) a szavazók 27,07%-a, a Szociáldemokrata
Pártra 23,59%-a, az USR-PLUS 2020 Szövetségre
19,99%-a adta voksát. A sorban a Pro Románia követ-

kezik 6,73%-kal, a Romániai Magyar Demokrata Szö-
vetség (RMDSZ) 6,48%-kal és a Népi Mozgalom Párt
(PMP) 5,45%-kal. 

A részleges eredmények szerint a Liberálisok és De-
mokraták Szövetsége (ALDE) 4,19%-ot, Peter Costea
független jelölt 1,55%-ot, George Nicolae Simion füg-
getlen jelölt 1,18%-ot, Gregoriana Carmen Tudoran
független jelölt 1,10%-ot, a Románia Haladásáért Or-
szágos Szövetség (UNPR) 0,56%-ot, az Egységes Ro-
mánia Párt (PRU) 0,54%-ot, a Román Szocialista Párt
0,45%-ot, a Független Szociáldemokrata Párt 0,30%-
ot, a Nemzeti Egység Tömbje 0,22%-ot ért el az euró-
pai parlamenti választáson. A BEC 5.072.602
szavazatot dolgozott fel 16:23 óráig.
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Két képviselői mandátumra számít az RMDSZ
A Központi Választási Iroda
(BEC) hétfőn 14:27 óráig ösz-
szesített részleges adatai sze-
rint az igazságszolgáltatás
témájában kiírt népszavazá-
son 2.702.719 személy vok-
solt igennel az első kérdésre
és 2.642.172 a másodikra. 

A referendum első kérdésére
461.381 szavazó válaszolt nemmel,
a második kérdésre pedig 442.507. 

Összesen 7.913.195 (41,28%)
személy voksolt a referendumon. 

Az állampolgároknak a követ-
kező kérdésekre kellett igennel
vagy nemmel válaszolniuk: „Egyet-
ért-e a korrupciós bűntetteket elkö-

vetők amnesztiában részesítésének
betiltásával?”, illetve „Egyetért-e
annak megtiltásával, hogy a kor-
mány sürgősségi rendeleteket adjon
ki a bűncselekmények témakörét, a
büntetéseket, valamint az igazság-
szolgáltatás megszervezését érin-
tően, illetve azzal, hogy terjesszék
ki a sürgősségi kormányrendeletek
alkotmánybíróságon való megtáma-
dására jogosultak körét?” 

A 2000/3-as törvény 5. cikkelye
értelmében a választói névjegyzék-
ben szereplők legalább 30 százalé-
kának részvételére van szükség
ahhoz, hogy a referendum érvényes
legyen. (Agerpres)

Érvényes a népszavazás

Teodor Meleşcanu lemondását követelik

Fotó: Gönczy Tamás

Jogerősen 3 és fél év letöl-
tendő börtönbüntetésre ítélte
hétfőn a legfelsőbb bíróság
Liviu Dragnea szociáldemok-
rata pártelnököt.

A PSD elnökét a Teleorman me-
gyei gyermekvédelmi igazgatóság-
nál elkövetett fiktív alkalmazások
ügyében, hivatali visszaélésre való

felbujtás vádjával ítélte el a bírói
testület.

Liviu Dragneának jelentkeznie
kell a rendőrségen, vagy ha ez nem
történik meg, a rendőrök a lakásáról
fogják elszállítani.

A legfelsőbb bíróság fenntartotta
ezzel az alapfokon született ítéletet
Liviu Dragnea ügyében.

A döntést az öttagú bírói testület
négy tagja támogatta, az ötödik kü-
lönvéleményt fogalmazott meg, azt
javasolva, hogy tárgyalják újra az
ügyet, mivel szerinte az alapfokú
testületnek korrupciós ügyekre sza-
kosodott bírókból kellett volna áll-
nia.

Floarea Alesuval, a Teleorman
megyei gyermekvédelmi igazgató-
ság volt vezetőjével szemben szin-
tén fenntartotta a bíróság a 3 év és
7 hónap letöltendő szabadságvesz-
tésre vonatkozó alapfokú ítéletet.

Adriana Botorogeanu 2 év fel-
függesztett börtönbüntetést, Rodica
Miloş, a gyermekvédelmi igazgató-
ság aligazgatója 3 év felfüggesztett,
az ügy többi vádlottja szintén fel-
függesztett börtönbüntetést kapott.

Felmentette ugyanakkor a bíró-
ság Valentina Mirela Maricát, a csa-
lád- és gyermekvédelmi központ
egykori vezetőjét, illetve Bombo-
nica Prodanát, Liviu Dragnea volt
feleségét és az említett családvé-
delmi központ egykori koordináto-
rát.

A kormányfő lesz az ügyvivő pártelnök
Elvileg az ügyvezető elnök, Vio-

rica Dăncilă kormányfő veszi át
ügyvivő jelleggel a Szociáldemok-
rata Párt (PSD) elnökségét – jelen-
tette ki hétfőn Daniel Florea, a párt
ötödik kerületi elnöke. Florea sze-
rint új elnököt a kongresszus vá-
laszthat, annak összehívásáig az
ügyvezető elnök ügyvivő jelleggel
betölti a pártelnöki tisztséget is. Az
ügyben a párt végrehajtó bizottsága
hoz döntést. (Agerpres)

Lapzártakor kaptuk az Agerpres-
től a hírt, hogy megérkezett a raho-
vai börtönbe Liviu Dragnea
szociáldemokrata pártelnök, akit hi-

vatali visszaélésre való felbujtás
miatt jogerősen három év és hat
hónap letöltendő börtönbüntetésre
ítéltek hétfőn a fiktív alkalmazások
perében.

Dragnea 21 napig karanténban
lesz, ez idő alatt különféle orvosi
vizsgálatoknak vetik alá, illetve
megszabják, hogy milyen tevékeny-
ségeken kell részt vennie fogvatar-
tása alatt.

A PSD elnökét a rendőrség autó-
jával szállították lakásáról a rahovai
börtönhöz. A jármű érkezésekor a
helyszínen összegyűltek kifütyül-
ték, „Tolvaj!”, „Börtönbe veled!” –
kiabálták. 

Jogerős ítélet
Három és fél év letöltendő börtönbüntetésre

ítélték Liviu Dragneát 

Liviu Dragnea Fotó Inquam Photos Octav Ganea

Viorica Dăncilă Forrás: Europa Fm

Hétfőn 14 óráig már több mint 75 ezren aláírták azt
a petíciót, amelyben Teodor Meleşcanu külügyminisz-
ter lemondását követelik amiatt, hogy a külföldön élő
románok egy része nem tudott élni szavazati jogával
vasárnap. A declic.ro honlap szerint hétfőn 14 óráig
már több mint 75.600 aláírás gyűlt össze. Tudor Bră-
dăţan, a Declic ügyvezető igazgatója elmondta, hogy
a petíció a szavazáshoz való alkotmányos jog meg-
sértése miatt született. „A kormány ismét gúnyt űzött
a külhoni románokból, ezért a külügyminiszternek tá-
voznia kell” – szögezte le Brădăţan.

Cosmin Pojoranu, a petíció kezdeményezője arra
emlékeztetett, hogy 2014-ben, amikor az államelnök-

választásokkor végeláthatatlan sorok kígyóztak a kül-
földi szavazókörzetek előtt, szintén Teodor Meleşcanu
volt a külügyminiszter, ennek dacára idén is azt állí-
totta, hogy elég lesz 441 szavazókörzetet kialakítani
a külhoni román állampolgárok számára. Bebizonyo-
sodott azonban, hogy nem volt elég: sok román állam-
polgár, aki több száz kilométert utazott a legközelebbi
szavazóhelyiségig, és 8-10 órát állt sorba, mégsem tu-
dott élni választó jogával – mondta Pojoranu. 

Tudor Brădăţan hozzátette: a kezdeményezők a
külügyminiszter lemondásán kívül a levélszavazás be-
vezetését is követelik, hogy véget vessenek a külföl-
dön élő románokat érő megaláztatásoknak. (Agerpres)

A frissített adatok szerint 
az Európai Néppárté lesz 

a legnagyobb frakció
A hétfőn frissített – de még
mindig nem végleges – ada-
tok szerint is az Európai Nép-
párté (EPP) lesz a
legnagyobb frakció az Euró-
pai Parlamentben a választá-
sok után.

Az EP közel végleges eredmé-
nyeken alapuló mandátumbecslése
szerint a konzervatív erőket tömö-
rítő pártcsalád 182 képviselőt küld-
het az Egyesült Királyság európai
uniós kilépésének halasztása miatt
az újabb ciklus elején továbbra is
751 tagú testületbe.

A második helyezett szociálde-
mokraták (S&D) 147, a harmadik
liberálisok (ALDE) pedig Emma-
nuel Macron francia elnök pártjá-
val együtt 109 mandátumot
szereztek.

A zöldek frakciója 69 tagú lehet,
és így megelőzi a jelenlegi harma-
dik legnépesebb képviselőcsoport-
nak számító Európai
Konzervatívok és Reformereket
(ECR), amely a brit kormánypárttal
kiegészülve 59 helyre számíthat
ebben a régi-új konstellációban.

A hatodik legnagyobb frakció 58
képviselővel a Matteo Salvini olasz
belügyminiszter által létrehozott,
radikális jobboldali Népek és Nem-
zetek Európai Szövetsége, amely-
nek elődje a Szabadság és
Nemzetek Európája (ENF) volt.

Ezt követi 54 hellyel az olasz Öt
Csillag Mozgalom és a Nigel Fa-

rage vezette brit Brexit Párt szövet-
sége, amely eddig Szabadság és
Közvetlen Demokrácia Európája
(EFDD) néven működött.

A legkisebb frakciót a patkó bal
szélén ülő Egyesült Európai Balol-
dal – Északi Zöld Baloldal (GUE-
NGL) fogja adni, előreláthatólag
38 mandátummal.

A függetlenként politizálóknak
hat mandátumot jósolt az EP, az
„egyéb” kategóriába pedig 29 kép-
viselőt soroltak, róluk egyelőre
nem tudni biztosan, hogy melyik
frakcióba fognak beülni, ha egyál-
talán beülnek valamelyikbe.

Külön csoport létrehozásához
minimum 25 képviselőnek kell
megállapodnia legalább hét uniós
tagállamból. A frakcióalakítási
szándékot legkésőbb június 24-ig
kell bejelenteni.

Az átlagos részvételi arány uniós
szinten 50,82 százalékos volt, ma-
gasabb, mint az elmúlt húsz évben
bármikor.

Az Európai Unióban nagyjából
426 millió választásra jogosult sza-
vazhatott összesen több mint 15
ezer jelöltre.

Eddig az EPP-nek 217, az S&D-
nek 186, az ECR-nek 75, az
ALDE-nak 68, a zöldeknek és a
GUE-NGL-nek 52, az EFDD-nek
41, az ENF-nek 37 képviselője
volt. (MTI)



Életműdíjjal ismerte el dr. Oláh-Gál
Róbert matematikus, Bolyai-kutató
tudománynépszerűsítő munkásságát
a Hevesi Endre-díj Alapítvány kurató-
riuma. Amint az a laudációban is el-
hangzott, a kitüntetettet „a Forrás és
a marosvásárhelyi Népújság főszer-
kesztői, valamint az Élet és Tudomány
és a Természet Világa nyugalmazott
főszerkesztői közösen javasolták He-
vesi Endre-életműdíjra”. A lapunkban
közel két évtizede publikáló kutatóval
az elismerés kapcsán beszélgettünk.

– Az évek során megannyi érdekes részletet
osztott meg olvasóinkkal a két Bolyai életéről
és városunk további jelentős, esetenként fele-
désbe merült személyiségeiről. Most az érté-
kes ismeretanyag mögött álló kutatóra
irányítanám a figyelmet. Marosvásárhelyi
bolyais diákként életének mely szereplői, il-
letve mozzanatai terelték a tudományos pálya
felé?

– A város iránti tisztelet, ha szabad ilyet
mondanom, szenvedély, családi hagyomány-
ként ivódott belém. Nagyapám, Oláh Róbert
gépészmérnök ismert személyiség volt Ma-
rosvásárhelyen. Az elsők között tervezett, il-
letve épített központi fűtést, az ötvenes
évekig csak az ő aláírásával lehetett bevezetni
a gázt. Akkoriban a gázt a földbe vezették, és
érdekes módon nem volt annyi robbanás,
mint napjainkban, nagyapám idejéből leg-
alábbis egyetlen ilyen esetről sem tudok. 
Dédapám, Nagy Károly víz- és gázszerelő
volt, Bernády György felkérésére sok dísz-
műbádogos munkát is végzett. Büszkeséggel
tölt el, hogy a Városháza csúcsdíszén látható
nap (és egy tervben maradt hold) figurája is
az ő munkája. Tanulmányaimat a 9-es Számú
Általános Iskolában kezdtem, ahol nagyon jó
tanáraim voltak. A bolyais pedagógusok
közül Kirsch Márta tanárnőt emelném ki.
Neki köszönhetem, hogy matematikus let-
tem, 5–8. osztályban ugyanis kémikusnak ké-
szültem. Emellett a tudománytörténet és a
filozófia is mindig érdekelt, valószínűleg
ennek következménye az a hibrid megoldás,
hogy a matematika mellett tudós életutak ta-
nulmányozásával is foglalkozom.

– Csíkszeredában él és tanít, a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem ottani ka-
rának adjunktusa.

– 1982-ben végeztem a Bukaresti Tudo-
mányegyetem Matematika–Mechanika
Karán, ezt követően helyeztek ki Csíkszere-
dába a 3-as Számú Ipari Líceumba. A kihe-
lyezési okmányra ráírták, hogy javasolnak
kutatásban és/vagy felsőoktatásban való mun-
kára. 1985-ben átmentem a Csíkszeredai Te-
rületi Számítóközpontba, ahol 2000. augusztus
30-ig dolgoztam. Közben 1993-ban doktorál-
tam a debreceni Kossuth Lajos Tudomány-
egyetemen summa cum laude minősítéssel,
doktorátusomat 2000-ben egyenértékűsítette a
román oktatási minisztérium. 2000-2010 kö-
zött a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Csík-
szeredai Kihelyezett Informatika Tagozatának
voltam az oktatási felelőse. A Sapientia Egye-
tem Csíkszeredai Gazdaság- és Humántudo-
mányok Karának 2010. szeptember 1-től
vagyok főállású oktatója, adjunktusi beosztás-
ban. Bár több mint három és fél évtizede nem
élek Marosvásárhelyen, nem szakadtam el a
várostól, a kutatásaim is ide kötnek.

– A Népújságban több mint
száz ismeretterjesztő cikket,
folytatásban megjelenő tanul-
mányt közölt az évek során.
Mikor kezdődött az együttmű-
ködés lapunkkal?

– 2000-től a Színes Világ
mellékletbe írtam sokat, de
már korábban is publikáltam a
lapban. Legtöbb cikkem a két
Bolyairól szólt, ugyanakkor
más személyiségek, témák
felé is elkalandoztam. Az első,
jelentősebbnek érzett írást Bo-
lyai János Vár sétányon lévő
házáról közöltem. Az, hogy az
épület beazonosítható, a Bo-
lyai-kutatókat is nagyon meg-
lepte, Weszely Tibor és Kiss
Elemér azonnal reagált a
cikkre. Kedvet kaptam újabb
levéltári kutatásokhoz, és Bo-
lyai János születésének 200.
évfordulójára készülve azt ta-
nulmányoztam, hogy a helyi
közösség, illetve az akkori ne-
mesi tanács hogyan viszonyult
a nagy matematikushoz. Ezút-
tal is számos érdekes doku-
mentumra, várostörténeti
kuriózumra leltem. A Bolyai-
aknak széles ismeretségi
körük volt, amelynek tanul-
mányozása közben Erdély

igen érdekes időszaka körvonalazódik. A ké-
sőbbiekben foglalkoztam Antalffy Endre ki-
váló nyelvész-tudós életével, munkásságával
is. Kortársai nem véletlenül nevezték egy má-
sodik Bolyai Farkasnak, hiszen óriási szolgá-
latot tett a tudománynak. A magyar mellett a
románnak is azzal, hogy lefordította Evlija
Cselebi török utazó Moldvára vonatkozó út-
leírásait, Nicolae Iorga felkérésére pedig for-
ráskutatásokat végzett. Kortársai azonban
megfeledkeztek róla.

– Beszéljünk egy kicsit legújabb munkájá-
ról.

– Arany János erdélyi kapcsolatairól vé-
geztem kutatásokat, és az erről szóló cikkeket
összefoglaltam egy könyvben. Arany levele-
zőpartnerei közé tartozott Mentovich Ferenc,
a marosvásárhelyi Református Kollégium ki-
váló professzora, aki szintén kikopott a köz-
tudatból, ő hívta meg a költőt Nagykőrösre
is. Egy másik érdekesség, amit a közvéle-

mény nem tud, hogy Arany János, bár sokat
olvasott róla és nagyon tisztelte, soha nem
járt Erdélyben. A fia viszont volt Marosvásár-
helyen, erről is írtam a Népújságban.

– A Bolyaiakra visszatérve, van-e még fel-
tárásra váró része az életüknek?

– Az életükről sokat tudunk, a tudományos
eredményeiknek azonban legtöbb 60 száza-
léka van feldolgozva, értelmezve. A matema-
tikai munkásságukat, tudománytörténeti,
filozófiai gondolataikat tartalmazó kéziratok
feltárása terén sok még a tennivaló.

– Megtudhatnánk, hogy jelenleg min dol-
gozik?

– Szász Károlyról, az első magyar függet-
len és felelős kormány államtitkáráról szeret-
nék  könyvet kiadni. A Népújságban
korábban több cikket is közöltem a jeles ál-
lamférfiról, aki egy ideig a kultuszminiszté-
riumot vezette,  a Református Kollégiumban
is tanított. Szász Károly ükunokájával, Farkas
Péter balatonboglári irodalomtörténésszel kö-
zösen végeztük ezt a munkát, a  kézirat elké-
szült. Ugyanakkor mostanában egy más
jellegű, izgalmas feltárás is foglalkoztat. Ge-
netikusok megállapították, hogy DNS-vizs-
gálattal kimutatható a honfoglaló magyarok
és az ázsiai hunok közötti rokonság. Ezzel
érdemes lenne foglalkozni. Előtte, persze,
rengeteget kell utánaolvasni, többek között
egy szegedi doktorandusz kiváló disszertá-
cióját kell alaposan átnéznem. Számomra
nagy kihívás ez a tematika, szeretném pon-
tosan és jól tájékoztatni róla a közvéle-
ményt.

– Ezek szerint a Színes Világ olvasói az el-
következőkben tudomást szerezhetnek majd ez
irányú kutatómunkájáról?

– Igyekszem, hogy így legyen.         
– Beszélgetésünk végén a Népújság teljes

szerkesztősége nevében szeretnék gratulálni
az életműdíjhoz. Mit jelent Önnek ez a kitün-
tetés?

– Örömmel tölt el, hiszen ez egy nagyon
komoly szakmai visszajelzés eddigi munká-
mat illetően. Számos magyarországi folyó-
iratban – az Élet és Tudományban, a
Természet Világában, a Kaleidoszkópban, a
kecskeméti Forrásban, a Valóságban – pub-
likáltam cikkeket, de úgy érzem, a Hevesi
Endre-életműdíj a könyveimnek és a tanári
munkámnak is szól. A tudományos ismeret-
terjesztés egyébként nem tartozik a nép-
szerű műfajok közé, de  úgy érzem, az
oktatói hivatásnak ez talán a legfontosabb
feladata. Az pedig, hogy a Népújság teret
biztosít ahhoz, hogy a tudományt az iskola
falain túl, a nagyközönség előtt is népsze-
rűsítsem, egy olyan lehetőség, amit nem
szabad kihagyni.
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Az András Lóránt Társulat március elején
mutatta be Farída című, legújabb kortárs-
tánc-előadását, amelyet legközelebb június
1-jén és 2-án este 7 órától lehet megtekinteni
– az évadban utoljára – a társulat marosvá-
sárhelyi székhelyén, a Brăila utca 10. szám
alatt, a régi ortodox zsinagóga épületében.

A produkció rendező-koreográfusa Maca-
veiu Blanka, aki az általa vezetett Navarra
Dance tánccsoport néhány tagjával, illetve

néhány külsős táncossal kiegészülve hozta
létre a társulat 2018/2019-es évadának 
egyik legígéretesebb és legkedveltebb elő-
adását.

Szereplők:
Szabó Franciska, Pop George, Deák Orso-

lya, Ruszuly Ervin, Márton Emese, Colceriu
Carmen, Demény Orsolya, Dávid Adrienn,
Hodos Nikolett és Ábrám Zsuzsa.

Az előadás kiindulópontjául egy megtör-
tént eseményeken alapuló regény szolgál:
Farída egy tizennyolc éves jazídi lány, aki
2014-ben az Iszlám Állam fogságába került.
A borzalmas rabságból bátorsága és kitartása
révén megszökik, és bár kiszabadul, a tábor
lelki és fizikai terrorja mindörökre meghatá-
rozza életét. 

„Az előadásban az áldozat szemszögéből
közelítek a történethez, arra keresve választ,
hogy vajon a szabadulás után hogyan lehet –
ha egyáltalán lehetséges – feledni az erő-
szak, az árucikként való létezés borzalmas
tapasztalatát? Mely sebeket gyógyíthatja be
az idő múlása? A Farída nem tér el az eredeti
történet elmesélésétől, azonban a jezídi nép
vallásán és kultúráján túlmenően egy univer-
zálisabb keretbe szeretném helyezni. Az el-
múlt évek megrázó történései
rádöbbentettek: nem vagyunk biztonságban!
Bármelyikünk áldozattá válhat, ahogy bárki
kerülhet egy súlyos erőszaktevő keze közé
is. Farída története az áldozattá válás őszinte
vallomása.” (Macaveiu Blanka)

Jegyeket a helyszínen lehet vásárolni, elő-
zetesen jegyet foglalni a 0754 782 216-os te-
lefonszámon lehet.

Áldozattá válásról 
a tánc nyelvén

Az Európai Film Fesztiváljának idei,
immár 23. alkalommal megszervezett ese-
ménysorozata számos újdonságot ígér: ezek
közé tartozik a szemle időpontjának meg-
változása, valamint egy kisinyovi filmhét-
vége megszervezése is. Az előbbiek
értelmében a 23. EFF június 11-e és 30-a
zajlik számos városban: június 11-e és 23-
a között Bukarestben, június 21-e és 23-a
között a moldvai köztársasági Kisinyovban,
ugyancsak június 21-e és 23-a között Ma-
rosvásárhelyen, ugyanazon időpontban
Râmnicu Vâlceán, június 28-a és 30-a kö-
zött pedig Nagyszebenben. 

A film képes hidakat létrehozni és közös
értékeket megőrizni, megerősíteni. Ugyan-
akkor megmutathatja „a másikat” egy oly
módon is, hogy közelebb hozza, hogy job-
ban megérthessük őt – így a film a kulturá-
lis diplomácia esszenciáját jelenti, mi pedig
ennek érdekében munkálkodunk. A feszti-
válunk mindig a változatosságra, a befoga-
dásra és párbeszédre épült, és az a lépés,
amelyet éppen most, Románia európai ta-
nácsi elnökségének évében teszünk az
unión kívülre, a normalitás jele. A moldvai
partnereinkkel és barátainkkal kialakított
kitűnő munkakapcsolat reményt ad arra,
hogy a közös gyökerekből származó kultú-
ráink közötti kapocs megerősödik, mindkét
nép javára – nyilatkozta a főszervező
Román Kulturális Intézet elnöke, Liliana
Ţuroiu. 

A fesztivál egy különösen erős alkotás-
sal, az Alice Rohrwacher által rendezett

Lazzaro felice című olasz filmmel indít,
amely korunk súlyos problémáinak mozgó-
képes leltárjaként elnyerte a tavalyi cannes-i
filmfesztiválon a legjobb forgatókönyvért
odaítélt díjat. A fesztiválnyitó gálaestre jú-
nius 11-én, kedden este kerül sor a Buka-
resti Nemzeti Színház nagytermében.

– Attól, hogy nyári kiadás, még nem fel-
tétlenül light. Ebben az évben rekordszámú
vetítőhelyiségünk van a mozitermektől a
kevésbé megszokott helyszínekig. Termé-
szetesen idén is rendelkezünk egy jó, habos
komédiarepertoárral – régi és új filmekkel
–, de bevezettük a mozirajongók kitartásá-
nak igazi tesztjét, a filmmaratonokat is.
Utóbbiak keretében például egy nagy euró-
pai filmes szakember emléke előtt tisztel-
günk restaurált, de eddig még sohasem
látott jelenetekkel, de külön szekciót szen-
telünk a film és színház közötti kapcsolat-
nak is, ezúttal olyan filmeket mutatunk be,
amelyekből színházi előadások, drámák
születtek. Harminc évvel a berlini fal leom-
lása után megtekinthetjük az egykori Kelet-
Németországról készült legjobb
produkciókat is, és természetesen nem fog-
nak hiányozni a közönségtalálkozók, a be-
szélgető-, avagy vitaestek, a régi és új
alkotások, a felújított, némafilmes műreme-
kek, a dokumentumfilmek és a könyvbe-
mutatók sem – tette hozzá Anca Hrab, a
fesztivál koordinátora. 

Az Európai Film Fesztiválját a Román
Kulturális Intézet szervezi számos neves
európai partner támogatásával, európai
nagykövetségekkel, kulturális központok-
kal és intézményekkel partnerségben.

Első nyári kiadás, az unió határain túl is 
Az Európai Film Fesztiválja 2019

Kaáli Nagy Botond

Nagy Székely Ildikó 

Életműdíjat kapott Oláh-Gál Róbert
Elfeledett nagyjaink krónikása

Fotó: Nagy Tibor
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Szerkeszti: Menyhárt Borbála

Nyárádszentmártonban nem indul óvodai csoport 
Községszinten nem csökken a gyereklétszám
Községszinten, összességé-
ben nem mutat csökkenő
tendenciát a gyereklétszám,
Nyárádszentmártonban vi-
szont előreláthatólag ősszel
nem indul óvodai csoport,
mivel nincsen elég gyerek. 

Balogh Tünde iskolaigazgató
ottjártunkkor elmondta: összessé-
gében véve, községszinten nem
csökkent jelentősen a gyereklét-
szám az utóbbi öt-tíz év során,
mintegy 250 gyerek jár a község-
beli tanintézetekbe. 

– Létszámgondok egyedül Nyá-
rádszentmártonban vannak, ott
mindig is kevés volt a gyerek, vi-
szont eddig  szerencsénk volt,
mivel több településről (Csíkfal-
váról, Jobbágyfalváról) vittek oda
gyerekeket, és így tudott megma-
radni a csoport. Az utóbbi években
változott a helyzet, Csíkfalva és
Jobbágyfalva kezdte jobban von-
zani a gyerekeket, olyan eset is
volt, hogy Szentmártonból hoztak
gyerekeket Csíkfalvára. A beisko-
lázási terv készítésekor derült ki,
hogy négy gyerek maradt a jövő
tanévre a szentmártoni óvodában,
viszont legalább tízre volna szük-
ség ahhoz, hogy csoportot tudjunk
indítani. A nagy baj az, hogy után-
pótlás sincs, az utóbbi években 
nemigen születtek ott gyerekek,
tehát az elkövetkező években sem
lesz elegendő óvodás Szentmár-
tonban – mutatott rá az igazga-
tónő. 

Az elemi iskola működése
nincs veszélyben, Csíkfalváról öt
gyerek jár oda, viszont Szentmár-
tonból is járnak gyerekek a köz-
ségközpontba, a két tanintézet
mintegy hatszáz méterre van egy-
mástól. 

A községhez tartozó többi tele-
pülésen szerencsére nincsenek lét-
számgondok, Búzaházán több

mint húsz, Vadadban is mintegy ti-
zenöt, Jobbágyfalván húsz, Csík-
falván pedig ugyanannyi gyerek
van az óvodai csoportokban. Az
elemi osztályok kapcsán megtud-
tuk, hogy Jobbágyfalván két osz-
tályban összesen harminc,
Csíkfalván két osztályban har-
mincnégy, Szentmártonban tíz,
Vadadban huszonnégy, Búzaházán
pedig tizenkét elemi osztályos
gyerek tanul.  

Több ízben beszámoltunk már
arról, hogy Csíkfalva községben a
helyi önkormányzat anyagi támo-
gatásával évek óta sikeresen mű-
ködik a délutáni program az elemi
osztályos kisdiákoknak. Az isko-
labusz behozza a gyerekeket a
többi faluból a községközpontba,
ott ebédelnek, majd délután 5
óráig tanulnak a tanítónők segítsé-
gével. 

Mindemellett a nyolcadik osz-
tályos diákok számára ingyenes
felkészítőket biztosítottak a vizs-
gatantárgyakból egy alapítvány
anyagi támogatásának köszönhe-
tően. Balogh Tünde igazgatónő ér-

deklődésünkre elmondta, ez a tá-
mogatás sajnos megszűnt, viszont
a  felkészítőket Szász Réka mate-
matikatanárnő és Szabó Erika ro-
mántanárnő most is tartja.
Vállalták, hogy ingyen, szabadide-
jükből szakítanak heti 2-2 órát
arra, hogy alaposan felkészítsék a
végzősöket az előttük álló megmé-
rettetésre. 

Ugyanakkor számos, hagyomá-
nyőrző és egyben közösségépítő
programot is kínálnak a község-
beli gyerekek számára: tánccso-
port működik, közel negyven
gyerek tanul néptáncot, valamint
igen sikeres az iskola színjátszó
csoportja, az ősszel Kárpát-me-
dencei szinten második díjat nyer-
tek a Legendárium Fesztiválon,
amelynek nyereménye egy buda-
pesti kirándulás volt. A színjátszó
csoportjuk állandó résztvevője az
erdőszentgyörgyi Színpad színját-
szó fesztiválnak is, ahol szintén si-
keresen szoktak szerepelni –
számolt be iskolán kívüli, igen szí-
nes tevékenységeikről az igazga-
tónő. 

Késik a szennyvízhálózat ki-
építését célzó projekt be-
fejezése, ugyanis a végső
átvétel előtt derült ki,
hogy a lefektetett rendszer
mintegy nyolcvan százalé-
kával gond van. Június kö-
zepe a határidő, ameddig a
kivitelezőnek a saját költ-
ségére ki kell javítani a hi-
bákat. 

A községben immár hét éve el-
kezdett, a szennyvízhálózat kiépí-
tését célzó beruházás terén sajnos
rossz irányt vettek a dolgok. Ta-
valy október 16-ig volt a határidő,
ameddig be kellett volna fejezni a
munkálatot, az önkormányzat
szeptemberben értesült, hogy ve-
zetékmosás és videokamerás el-
lenőrzés szükséges ahhoz, hogy
megállapítsák, milyen minőségű a
munkálat, át lehet-e venni vagy
sem. Az önkormányzat által meg-
rendelt vezetékmosás és videoka-
merás vizsgálat során kiderült,
hogy a lefektetett rendszer nyolc-
van százalékával gond van: a ta-
lajban lévő vezetékeknek vagy
nincs meg a kellő lejtése, vagy el
vannak görbülve, probléma van az

összeillesztésekkel, a tömítéssel,
helyenként pedig el vannak re-
pedve vagy törve a csövek. Ilyen
helyzetben a község nem veszi át
a munkálatot, amíg a kivitelező
cég ki nem javítja az észlelt hibá-
kat. A kivitelező, bár megígérte,
hogy ezt megteszi, a saját költsé-
gére, munkásai az ősz folyamán
nem dolgoztak, majd az újabb fel-
szólítások nyomán tavasszal végre
nekiláttak a munkának, de kérdé-

ses, hogy sikerül-e tartani a mi-
nisztériumtól kapott újabb határ-
időt, ami június 16. – számolt be a
kellemetlen helyzetről a község
polgármestere. Mint mondta,
megérti, hogy az emberek elége-
detlenek, hiszen hét éve elkezdő-
dött a szennyvízhálózat kiépítése,
hét éve sárosak az utcák, kövezni
sem mertek, hogy majd utólag ne
kelljen feltörni a rendbe tett sza-
kaszt. 

Februárban múlt egy éve,
hogy a község támogatást
nyert öt tanintézetre (egy új
iskola építésére, három teljes
felújítására, valamint egy
óvoda befejezésére), viszont
mindeddig csak egyik beruhá-
zásnak tudtak nekifogni,
ugyanis hiába hirdették meg
több alkalommal is a közbe-
szerzést, nem akadt jelent-
kező. 

Balogh István polgármester el-
mondta, februárban múlt egy éve,
hogy megnyertek egy pályázatot a
helyi fejlesztési országos program
keretében öt tanintézetre: a félbe-
maradt csíkfalvi óvoda befejezé-
sére, a búzaházi, vadadi és csíkfalvi
iskolák teljes felújítására, illetve
Jobbágyfalván egy új iskola építé-
sére. Az a gond, hogy bár a pályázat
megnyerése óta több alkalommal
hirdették meg a kivitelezési munká-
latokra a közbeszerzést, sokáig nem
akadt rá jelentkező. 

Az öt közül az egyedüli beruhá-
zás, amit sikerült elkezdeni, az a
csíkfalvi óvoda épületének a befe-
jezése. A polgármester kifejtette, ezt
a beruházást még 2011-ben kezdték
el, a finanszírozás a tanfelügyelősé-
gen keresztül érkezett, viszont idő-
közben elzáródtak a pénzcsapok,
így félbemaradt az építkezés. Nem-
rég lehetőség adódott, hogy a helyi
fejlesztési országos program kere-
tében erre is pályázzon a község, és
el is nyerték a befejezéshez szüksé-
ges finanszírozást. A tavaly ősszel
fogtak hozzá, remélhetőleg heteken
belül befejeződnek a munkálatok,
és ősszel már ott kezdik a tanévet az
óvodások. A mutatós, új épületben

napközis programmal működnek
majd a csoportok, s amennyiben lét-
számgondok miatt ősztől megszű-
nik Nyárádszentmártonban az
óvoda, onnan is ide hozzák majd a
gyerekeket. A projektnek nem része
az udvarrendezés, az önkormányzat
azonban gondoskodik a füvesítés-
ről, és remélhetőleg sikerül az épü-
let előtti játszóteret is új
játékelemekkel bővíteni, illetve pá-
lyázat útján új bútorzatot is besze-
rezni – tette hozzá a polgármester. 

A csíkfalvi és búzaházi iskola
esetében nemrég hirdették meg ha-
todik alkalommal a licitet, a job-
bágyfalvi iskola esetében is
folyamatban van a közbeszerzés,
végre jelentkezett egy vállalkozó.
Úgy tűnt, hogy a vadadi iskola fel-
újítását sikerül  elindítani, aláírták a
szerződést, de kiderült, hogy gond
van a tervvel, így előfordulhat,
hogy fel kell bontsák a szerződést,
és újra meg kell hirdetni a közbe-
szerzést.  – Több mint egy éve nem
tudunk nekifogni a munkának. A
cégek arra hivatkoznak, hogy nin-
csenek munkásaik, nem tudják vál-
lalni a munkálatokat. Sajnos ez a
mai valóság, ezelőtt tíz évvel több
mint tíz cég is jelentkezett a lici-
tekre – tette szóvá Balogh István.
Mint mondta, sajnos – az ígéretek
ellenére – az idei költségvetésük
semmivel sem jobb az előző évinél. 

– Sok a pályázatunk, amelyekhez
biztosítani kell az önrészt, van már
egy kölcsönünk, és fel kell vegyünk
egy  550 ezer lejes újabb bankköl-
csönt, hogy az önrészt biztosítani
tudjuk az iskolákat érintő pályázat-
hoz – mutatott rá a nehézségekre a
község vezetője. 

Kivitelezők hiányában
Késik a tanintézetek felújítása

Habár két év leforgása alatt
kétszer is pusztított tűz a 
jobbágyfalvi Tündér Ilona
vendégházban, hittel és kitar-
tással, valamint az ismerős és
idegen támogatóknak kö-
szönhetően mára ismét életre
kelt a Nyárádmente egyik leg-
kedveltebb pihenőhelye, és a
nyár folyamán számos tábor-
nak ad otthont. 

A Tündér Ilona újjáépítése so-
kaknak szívügyévé vált, a tulajdo-
nos család megsegítése érdekében
sokan összefogtak, a falubeliektől a
testvértelepülésekig, a rokonoktól
az ismeretlenekig egyesek kétkezi
munkával vagy építőanyagokkal,
mások pénzbeli támogatással segí-
tették a közkedvelt vendégfogadó
újjáépítésében a Szász családot. Ez
sikerült is, viszont néhány héttel ez-
előtt újabb csapás sújtotta őket,
igaz, a két évvel ezelőttinél jóval ki-
sebb, de ismét tűzeset volt a Tündér
Ilonánál.

Szász Csaba tulajdonos lapunk-
nak elmondta, bár emberpróbáló

volt számukra az utóbbi két év, nem
hátrálnak meg, és örömmel tapasz-
talják, hogy egykori vendégeik nem
feledkeztek meg róluk, kitartanak
mellettük, táborozó gyerekek, erdé-
lyi körútra érkező, felnőtt kirándu-
lócsoportok jelentkeznek be, a nyár
nagy részére már foglalásaik van-
nak. Nemcsak a környékről és Ma-
rosvásárhelyről, hanem más
megyékből, valamint külföldről is
érkeznek vendégeik, többek között
erdélyi körúton lévők, akik szívesen
szállnak meg a festői környezetben
fekvő vendéglátóegységben. Estén-
ként a házigazdák táborűzzel, sőt
élő zenével is kedveskednek nekik,
hogy tapasztalják meg az erdélyi
emberek vendégszeretetét. 

A pedagógusok is előszeretettel
választják iskolai kirándulások, tá-
borok helyszínéül a Tündér Ilona
vendégházat, hiszen a lovaglástól a
kézműveskedésig számos lehetőség
kínálkozik a gyerekek szórakozta-
tására, ugyanakkor a halastavakban
halászni lehet, futballpálya is van,
illetve a környéken számos túrale-
hetőség is adott. 

Ismét megtelt élettel 
a Tündér Ilona

Szennyvízhálózat
A lefektetett rendszer nyolcvan százaléka

hibás volt

Fotó: Nagy Tibor
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Monacói Nagydíj: Hamilton győzött, és növelte előnyét az összetettben

A címvédő és ötszörös világbaj-
nok Lewis Hamilton, a Mercedes
brit pilótája nyerte a vasárnapi
Forma–1-es Monacói Nagydíjat, és
ezzel növelte az előnyét az összetett
pontversenyben. A 34 éves verseny-
zőnek ez az idei negyedik és pálya-
futása 77. futamgyőzelme,
Monacóban karrierje harmadik dia-
dalát aratta. A második helyen a
négyszeres vb-győztes Sebastian
Vettel, a Ferrari német pilótája vég-
zett, a dobogó alsó fokára pedig Ha-
milton csapattársa, a finn Valtteri
Bottas állhatott fel.

A rajt előtt egyperces gyászszü-
nettel emlékeztek meg a múlt hét-
főn 70 évesen elhunyt háromszoros
világbajnok osztrák Niki Laudáról.
A pilóták körbeálltak a monacói
célegyenesben, és mindannyian
piros baseballsapkát viseltek,
amelynek az elején fehér NIKI fel-
irat volt, a bal oldalára pedig Lauda
három vb-címét jelképezve három
aranyszínű babérkoszorú került,
benne a vb-győzelmek évszámával.

A start gond nélkül zajlott le, Ha-
milton megtartotta a vezető pozí-
ciót, mögé Bottas és Max
Verstappen (Red Bull) sorolt be a
második és harmadik helyre. A 15.
kockából rajtoló Charles Leclerc
(Ferrari) igyekezett nagyon hamar
előrébb jönni, de az egyik előzési
kísérleténél megpördült, defektet is

kapott, a pályára került gumitörme-
lék takarítása miatt pedig a verseny-
bíróság beküldte a biztonsági autót.

A Safety Car pályán töltött idő-
szaka alatt a mezőny minden tagja
megpróbálta letudni kerékcseréjét,
Verstappen és Bottas egyszerre járt
a bokszutcában, ahol a holland
megelőzte a finnt, de a küzdelem
hevében a két autó összeért, s Bot-
tas defektet kapott, ezért újra be kel-
lett mennie a bokszba.

A biztonsági autós szakasz után
az élen Hamilton maradt, mögötte
Verstappen, Vettel, Bottas volt a
sorrend, a versenyautója nehéz ve-

zethetőségére panaszkodó Leclerc
pedig a 19. körben feladta a futa-
mot. Valamivel később a bokszutcá-
ban történtek miatt Verstappen öt
másodperces időbüntetést kapott a
versenybíróktól.

Hamilton a 35. körtől kezdve el-
kezdett panaszkodni arra, hogy a
gumik olyan állapotban vannak, ami
nem teszi lehetővé, hogy végigmen-
jen a versenyen, később már annak a
félelmének adott hangot a csapatrá-
dión, hogy nem tudja maga mögött
tartani az ellenfeleket. A brit cím-
védő mögött Verstappen száguldott
a második helyen, őt Vettel és Bottas

követte minimális lemaradással.
A hajrában Hamiltonnak minden

tudására szüksége volt ahhoz, hogy
megakadályozza Verstappent az
előzésben, de végül sikerrel járt,
győzelmét pedig Niki Lauda emlé-
kének ajánlotta. 

Verstappen az öt másodperces
időbüntetése miatt másodikként ért
ugyan célba, hivatalosan azonban
negyedik lett.

A vb két hét múlva, a Kanadai
Nagydíjjal folytatódik Montreal-
ban.

A rajt előtt egyperces gyászszünettel emlékeztek meg a múlt hétfőn 70 évesen elhunyt három-
szoros világbajnok osztrák Niki Laudáról. Fotó: Sky

A vb-pontversenyek állása
* pilóták: 1. Hamilton 137 pont, 2. Bottas 120, 3. Vettel 82, 4.

Verstappen 78, 5. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 57, 6. Gasly
32, 7. Sainz 18, 8. Kevin Magnussen (dán, Haas) 14, 9. Kimi Räik-
könen (finn, Alfa Romeo) 13, 10. Lando Norris (brit, McLaren) 12
és Sergio Perez (mexikói, Racing Point) 12, 12. Kvjat 9, 13. Ricci-
ardo 8, 14. Albon 7, 15. Nico Hülkenberg (német, Renault) 6, 16.
Lance Stroll (kanadai, Williams) 4, 17. Grosjean 2

* csapatok: 1. Mercedes 257 pont, 2. Ferrari 139, 3. Red Bull
110, 4. McLaren 30, 5. Racing Point 17, 6. Haas 16, 7. Toro Rosso
16, 8. Renault 14, 9. Alfa Romeo 13

Ismét a Maros Lifting kupáért emeltek

A marosvásárhelyi Tudor negyedbeli CrossFit
teremben második alkalommal rendezte meg a
Maros Lifting kupáért kiírt súlyemelőversenyt a
két éve megalakult Marosvásárhelyi Súlyemelő
Sportklub a helyi CrossFit Sportklubbal és a
Maros Megyei Ifjúsági Igazgatósággal, valamint
a Román Súlyemelő-szövetséggel közösen. 

A rendezvényen a házigazda Marosvásárhelyi
Sportklub mellett a Szovátai Medve-tó, a Ko-
lozsvári CSM és a Gyulafehérvári Unirea SK-tól
serdülő korcsoportú, azaz 9-15 év közötti gyere-
kek (25 fiú és 7 lány) vettek részt. A találkozó
végén a Román Súlyemelő-szövetség képvise-
lője a klubnak a sportág fellendítésében betöltött
szerepe elismeréséül emlékplakettet nyújtott át a
szervező egyesületnek, ugyanakkor a Maros Me-
gyei Sportigazgatóság a verseny serlegét átadta
a Marosvásárhelyi Súlyemelő-sportklubnak. 

A Marosvásárhelyi Súlyemelő SK egyik ed-
zője, Selcuzan-Csiki Sándor elmondta: sikeres
volt a  szponzorok által támogatott, másodjára
megtartott rendezvény, amilyenre hosszú évek
óta nem került sor a városban: „Örvendetes, hogy
– akárcsak tavaly – idén is meg tudtuk rendezni
ezt a versenyt, mert a súlyemelés nagy hagyomá-
nyú sport. Fontos az, hogy 14 gyerek (nyolc a
Marosvásárhelyi Súlyemelő SK-tól és hat a Ma-
rosvásárhelyi CSM-től) képviseli városunkat az
országos súlyemelő-bajnokságon. Örvendek
annak, hogy a helyi CrossFit klub elnökének,
Florin Saltelechinek, valamint Ciprian Megheşan
edzőtársamnak és Sebastian Dogariu klubelnö-
künknek köszönhetően  mintegy két éve megala-
píthattuk a Marosvásárhelyi Súlyemelő-
sportklubot, azon belül a súlyemelő-szakosztályt,
így a helyi CrossFit klub edzőtermében fellendü-
lőben van a szebb napokat is megélt súlyemelés”
– mondta el Selcuzan-Csiki Sándor, aki a Maros-
vásárhelyi Súlyemelő SK és a Marosvásárhelyi
CSM keretében is oktatja a súlyemelést. 

Mint ismeretes, Selcuzan-Csiki Sándor veze-
tőedző és segédei, a világ- és Európa-bajnoki
második Sebastian Dogariu és Ciprian Megheşan
merész és ötletes elképzelésének, kitartó és oda-

adó munkájának köszönhetően hét év után 2017-
ben élesztették újra a nagy hagyományú súly-
emelést Marosvásárhelyen. 

A versenyen a Román Súlyemelő-szövetséget
Alexandru Padure főtitkár, Radu Gelu olimpiai
ezüstérmes súlyemelő (1984, Los Angeles) és
Sebastian Dogariu világ- és Európa-bajnoki má-
sodik képviselte.

A rendezvényen Kovács János, Mátyás Sándor
és Szász István bíróként vett részt. 

* Finnország nyerte meg a szlovákiai
jégkorong-világbajnokságot, miután a
vasárnapi döntőben 3-1-re legyőzte Ka-
nadát. A finn csapat 1995 és 2011 után
harmadszor diadalmaskodott a vb-n.

* Négy gólt lőtt vasárnap a már biztos
kieső Concordia Chiajna a Jászvásári
CSM Politehnicának az 1. ligás labda-
rúgó-bajnokság alsóházi rájátszásának
13. fordulójában. Az eredmény 4-1. A
nap másik találkozóján a Medgyesi Gaz
Metan mindhárom pontot elvitte Călă-
raşi-ról, ahol 1-0-ra nyert a helyi Dună-
rea ellen. A forduló másik két
mérkőzését tegnap, lapzárta után rendez-
ték, a FC Voluntari a Nagyszebeni Her-
mannstadtot fogadta, a FC Botoşani a
Bukaresti Dinamóval mérte össze erejét.
Az alsóházi állás: 1. Medgyesi Gaz
Metan 45 pont, 2. Bukaresti Dinamo 42,
3. FC Botoşani 38, 4. Jászvásári CSM
Politehnica 31, 5. FC Voluntari 27, 

6. Dunărea Călăraşi 25, 7. Nagyszebeni
Hermannstadt 24, 8. Concordia Chiajna
19.

* Gróf Dávid a Ferencvárosban foly-
tatja. A budapesti Üllői úti klub tegnap a
hivatalos honlapján jelentette be a kapus
szerződtetését. Gróf Dávidnak lejárt a
szerződése a Honvédnál, így ingyen ke-
rült a Fradihoz.

* Bizonytalanná vált N’Golo Kanté
játéka a labdarúgó Európa-liga szerdai
döntőjében, miután megsérült a Chelsea
edzésén. A világbajnok francia középpá-
lyás a szombati gyakorláson térdsérülést
szenvedett, és nem valószínű, hogy szer-
dán bevethető állapotban lesz. A Chelsea
vezetőedzője, Maurizio Sarri ugyancsak
sérülés miatt nem számíthat szerdán a
védő Antonio Rüdiger, a középpályás
Ruben Loftus-Cheek és a szélső Callum
Hudson-Odoi játékéra. A Chelsea ellen-
fele az Európa-liga baki döntőjében egy
másik londoni csapat, az Arsenal lesz
szerdán este 10 órától (TV: DigiSport 1,
Telekom Sport 1).

* Baki rossz választás volt a 2019-es
Európa-liga-döntő helyszínének – mind-
ezt a fináléban is érdekelt Arsenal éléről
2018 nyarán távozott Arsene Wenger je-
lentette ki a BBC-nek adott hosszabb in-
terjújában. „Ez a döntő rémálom a
szurkolóknak. A csapatoknak alapvetően
nem lehet gondjuk. Ideális körülmények
között készülhetnek – ott a különgép,
szép első osztályú ülésekkel. De a szur-
kolóknak?” A korábbi tréner hozzátette:
szomorú, hogy jelen esetben a politika
még a csapatok életébe is beleszól. Hen-
rih Mhitarjan az azeri-örmény konfliktus
miatt nem utazik el az EL-döntőre.
„Ilyen egyszerűen a futballban nem tör-
ténhetne meg. Nem normális, hogy 2019-
ben, az európai kifinomult demokráciák
korában valaki politikai okok miatt nem
tud játszani” – mondta Wenger.

* A Manchester City tulajdonosának
unokatestvére, Háled sejk megvásárolta
a Newcastle Unitedot – írja a Sky Sports
a dubaji üzletember képviselőire hivat-
kozva. Az első hírek szerint a tulajdonos

mindent elkövet azért, hogy megtartsa a
csapat élén a lejáró szerződésű Rafa Be-
nítezt, aki ha marad, minden korábbinál
nagyobb büdzsével gazdálkodhat az át-
igazolási piacon is.

* A férfikosárlabda Nemzeti Ligában
megnyerte a kisdöntő első mérkőzését a
Kolozsvári U-BT: vasárnap hazai pályán
89-82-re győztek a kolozsváriak a SCM
U Craiova ellen. A házigazdákat Dorin
Pintea és Branko Cuic korábbi másoded-
zők irányították a kispadról, miután az
elődöntőben a Nagyváraddal szemben
elszenvedett kudarc nyomán Mihai Sil-
văşan vezetőedző lemondott tisztségéről.

* Krizsán Xénia olimpiai indulási
jogot szerzett vasárnap hétpróbában az
ausztriai Götzisben rendezett atlétikai
versenyen. A 26 éves Krizsán a harmadik
helyen végzett 6469 ponttal, amely új
egyéni csúcs, ráadásul ezzel túlszár-
nyalta a 6420 pontos olimpiai kvalifiká-
ciós szintet, így biztossá vált, hogy
indulhat a 2020-as, tokiói ötkarikás játé-
kokon.

Eredményjelző
* Monacói Nagydíj, Monte-Carlo (78 kör, 260,286 km, a pont-

szerzők): 1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:43:28.437 óra, 2.
Sebastian Vettel (német, Ferrari) 2.602 másodperc hátrány, 3. Valt-
teri Bottas (finn, Mercedes) 3.162 mp h., 4. Max Verstappen (hol-
land, Red Bull) 5.537 mp h., 5. Pierre Gasly (francia, Red Bull)
9.946 mp h., 6. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Renault) 53.454 mp h., 7.
Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso) 54.574 mp h., 8. Alexander Albon
(thaiföldi, Toro Rosso) 55.200 mp h., 9. Daniel Ricciardo (ausztrál,
Renault) 1:00.894 perc h., 10. Romain Grosjean (francia, Haas)
1:01.034 p h.

* leggyorsabb kör: Gasly
* pole pozíció: Hamilton

Finnország nyerte a jégkorong-világbajnokságot. Fotó: TBT

A marosvásárhelyi és a szovátai győztesek

* fiúk, 9-12 éves korosztály
36 kg: 2. hely – Macovschi Mihai (Maros-

vásárhelyi CSM)
45 kg: 1. hely – Biró Csaba (Szovátai SK)
+ 55 kg: 1. hely – Macovschi Bogdan (Ma-

rosvásárhelyi CSM), 2. hely – Halaţiu Roman
Robert (Marosvásárhelyi Súlyemelő SK), 3.
hely – Benczédi Botond (Marosvásárhelyi
Súlyemelő SK). 

* fiúk, 13-15 éves korosztály
61 kg: 2. hely – Biró Zoltán (Szovátai SK)
67 kg: 2. hely – Pista Daniel (Marosvásár-

helyi Súlyemelő SK)
81 kg: 1. hely – Vodă Alexandru (Marosvá-

sárhelyi CSM), 2. hely – Német Roland (Ma-
rosvásárhelyi CSM)

75 kg: 3. hely – Dósa Rudolf (Szovátai SK)
89 kg: 1. hely – Szép Dávid (Szovátai SK),

2. hely – Gál Zsolt (Marosvásárhelyi Súlye-
melő SK)

* fiúk, 16-17 éves korosztály
55 kg: 1. hely – Răzvan Moldovan (Maros-

vásárhelyi Súlyemelő SK), 2. hely – Sütő
Tamás (Marosvásárhelyi Súlyemelő SK)

89 kg: 2. hely – Szentannai Antonio (Maros-
vásárhelyi CSM)

+102 kg: 1. hely – Tankó Dániel (Marosvá-
sárhelyi CSM)

* Lányok
40 kg: 1. hely – Halaţiu Roman Anne (Ma-

rosvásárhelyi Súlyemelő SK)
67 kg: 2. hely – Szentannai Antonia (Maros-

vásárhelyi CSM), 3. hely – Forgács Lavinia
(Marosvásárhelyi Súlyemelő SK)

Czimbalmos Ferenc Attila

RÖVIDEN



Május 21-én a marosvásárhelyi
Magányosok Klubjában klubveze-
tőnk, Kopacz Imola meghívására
Kilyén László, a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulatának színművésze tartott
előadást.

Régen gyakori vendége volt klu-
bunknak, és most, hosszabb szünet
után nagy szeretettel fogadtuk. A 
legelején bejelentette, nem a szí-
nész és a néző kapcsolatát szeretné
kialakítani, hanem egy meleg csa-
ládi környezetet, embertől emberig.
Klubvezetőnk feltett kérdésére,
hogy hogyan lehet a magánélettel
összeegyeztetni a sok próbát és elő-
adást, a következő válasz hangzott
el: míg fiatal vagy, minden megold-
ható, de később mind nehezebbé
válik. Ahogy telnek az évek, a szín-
padon csak a megformált karakter
jelenik meg, akit a színművész te-
hetsége ruház fel. Ezután rátért a
versek szívet melengető előadására.

,,Hogy soha nem az kapja a harsogó po-
font,/ 
Aki kibírná szépen, lévén bádog a bőre,/ 
Hanem akinek fáj, mert érzékeny a dőre!/
Hogy a pofon mindig odarepül, magátul,/ 
Ahol valamit érez, ott a bordák közt,
hátul./ 
Hogy védtelen a lélek és hetyke úr a test/ 
És vígan mérik a párolgó nyaklevest.” 

(Karinthy Frigyes)

Nehéz megpróbáltatásban volt
része egy súlyos baleset következ-
tében, de Istenbe vetett mély hite
megsegítette. – Azért maradtam
életben, hogy még sokat segíthes-
sek másokon – mondta. 

Visszatekintve a sok-sok előadott
szerepre, bármit játszott, teljes ér-
tékű jellemeket keltett életre. József
Attilát idézve leltárt készített az
életéről: 

,,Magamban bíztam eleitől fogva – / 
ha semmije sincs, nem is kerül sokba/ 
ez az embernek. Semmiképp se többe,/ 
mint az állatnak, mely elhull örökre./ 
Ha féltem is, a helyemet megálltam – / 
születtem, elvegyültem és kiváltam./ 
Meg is fizettem, kinek ahogy mérte,/ 
ki ingyen adott, azt szerettem érte,/ 
Asszony ha játszott velem hitegetve:/ 
hittem igazán – hadd teljen a kedve!/
... Akárhogyan lesz, immár kész a leltár./ 
Éltem – és ebbe más is belehalt már.” 

A nagy hozzáértéssel összeválo-
gatott versekből idézve lepereg
előttünk egy nagy színművész élet-
útja.
Fogd a kezem, ha úgy érzed,/ hogy szíved-
ből kihull az élet./ 
Ne keresd már, hogy hol tévedtél, / ne sírj
azon, mit meg nem tettél./ 
Gyere velem, én hívlak élni/ vérző szívvel
is remélni...” 

(Dsida Jenő )
A vers utolsó két sorát ismételve

mindenkit megajándékozott egy kis
piros szívvel. A vendégkönyvbe a
következő bejegyzést írta: Jó volt
újra veletek lenni hosszú évek után,
sok szeretettel ölelek minden ked-
ves klubtagot, és jó egészséget kí-
vánok kedves mindnyájatoknak!

Egy felejthetetlen délutánt nyúj-
tott számunkra, szívből köszönjük.  

Czerán Erzsébet
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Hargita, Brassó, Kovászna,
Maros, Kolozs, Bihar és Szatmár
megye magyarul tanuló hetedik és
nyolcadik osztályos tanulói közül
az előzetes fordulók eredményei
alapján kilencvenkilencen nyerték
el a jogot, hogy részt vegyenek a 6.
Alfa és ómega országos fizikaver-
seny döntőjén, amelyet május 18-án
tartottak a székelyudvarhelyi Ta-
mási Áron Gimnáziumban. Bekő
Melinda Erzsébet igazgatóhelyettes
köszöntötte a vendégeket, majd  La-
pohos Anna-Mária szaktanfel-
ügyelő hangsúlyozta, hogy a
vetélkedő újdonsága az, hogy idén-
től a verseny  felkerült a Tanügymi-
nisztérium által elismert országos

versenyek listájára, így a legjobban
teljesítő diákok minisztériumi okle-
vélben is részesülnek. 65 tanuló uta-
zott el a döntőre, és küzdötte végig
magát a különböző nehézségi fokú
elméleti és gyakorlati próbákon.

A hetedikesek korosztályában  I.
díjban és aranyéremben részesült
Mihály Hanna-Andrea (Sepsiszent-
györgy, Mikes Kelemen Elméleti
Líceum) és Csősz Gabriella Andrea
(Marosvásárhely, Dr. Bernády
György Általános Iskola). A Maros
megyeiek közül  bronzérmes lett
Domokos Balázs, a Bolyai Farkas
Elméleti Líceum  diákja, dicséret-
ben részesült Fancsali Bíborka
Tímea, szintén bolyais diák. 

A nyolcadikosok korosztályában
az  I. díj és a vele járó aranyérem

boldog tulajdonosai Orosz Soma
(Gyergyószentmiklós, Fogarasy
Mihály Általános Iskola) és Dobra
László Edgár (Kézdivásárhely,

Nagy Mózes Elméleti Líceum) let-
tek, II. díjban és ezüstéremben
Bajkó Eszter (Marosvásárhely, II.
Rákóczi Ferenc RKTL) és Farkas
Kitti (Agyagfalva, Berzenczey
László Általános Iskola) részesült,
III. díjat és bronzérmet Réman At-
tila (Marosvásárhely, Bolyai Farkas
Elméleti Líceum), valamint Farkas
Zsófia (Csíkkarcfalva, Mártonffy
György Általános Iskola) vehetett
át. 

A vetélkedőről 36 oldalas kiad-
vány készült, amely a verseny négy
fordulójának 72 feladványát  és a
megoldási javaslatokat tartal-
mazza.

Székely Zoltán, a székely-
udvarhelyi Tamási Áron 

Gimnázium tanára 

Véget ért a 6. Alfa és ómega országos fizikaverseny

,,Mondd meg nekem, mit da-
lolsz, megmondom, ki vagy” – Ko-
dály Zoltán szavaival vette
kezdetét május 16-án a Száll a
mese szájról szájra, száll a nóta
ágról ágra nevezetű mesemondó és
népdaléneklő vetélkedő megyei
szakasza,  amelynek idén Maroslu-
dason a református gyülekezeti
központ adott helyet.

A verseny helyszínén az óvodá-
sok egy mesebeli tópartra érkeztek,
ahol a szegény halász és a felesége
fogadta őket. A gyerekek ebben a
környezetben mérték össze tudá-
sukat, és csillogtathatták meg nép-
daléneklő és mesemondó tehet-
ségüket.

A vetélkedőn 25 óvodás vett
részt, a felkészítő óvónők, illetve
szüleik kísértében. A zsűritagok,
Kovács Júlia szaktanfelügyelő,
Cseh Emőke és László Aletta óvó-
nők úgy döntöttek, hogy mindenkit
a jól kiérdemelt első díjjal minősí-
tenek, két versenyzőnek különdíjat
is adtak. A mesemondó kategória
különdíját Bálint Réka óvónő óvo-
dása, Gál István kapta, a marosvá-
sárhelyi Manpel Napközi
Otthonból. A népdal kategória kü-
löndíját pedig a mezőpaniti Kádár

Márton Ált. Iskola kis óvodása,
Barabási Réka nyerte el, akit
Cozma Imola Katalin készített fel.

A rendezvényen jelen volt Ma-
rosludas alpolgármestere, Kis Ist-
ván, aki ez alkalommal is dicsérő
szavakkal illette a szervezőket, és
bátorította a jelenlévőket, hogy a
néphagyományokat őrizzék és
ápolják, mert ezek őseinktől ránk
maradt drága kincsek.

A Marosludasi 1-es Számú Nap-
közi Otthon óvónői – Herczeg Ger-
linda, Kodori Olga, Székely Tímea
és Tegla Annamária – számára
megtisztelő volt, hogy e vetélkedő
házigazdái lehettek. Köszönet
azoknak, akik részt vettek a kis te-
hetségek mesemondó és népdalé-
neklő versenyének megyei
szakaszán.

A marosludasi óvónők

Száll a mese, száll az ének

Pörögtek a szoknyák, kopogtak a csizmák, vidám,
csengő hangtól zengett a kultúrház május 21-én, ked-
den Vámosgálfalván, ahol a Kis tehetségek népi gyer-
mekjáték-vetélkedő megyei szakasza zajlott.

Kilenc Maros megyei körzet képviseltette magát,
ezen a rendezvényen, Koronkából, Marosvásárhelyről
(három csoport), Szovátáról, Erdőcsinádról, Ádámos
községből, Csíkfalváról, valamint Balavásárról érkez-
tek a játékos kedvű apróságok.

Több mint száz kisóvodás és az őket felkészítő te-
hetséges óvónők mutatták be a lelkes közönségnek,
hogy elődeink tiszta forrásából máig meríthetünk, él-
tethetjük és továbbörökíthetjük a gyerekek által leg-
kedveltebb tevékenységet, a népi gyermekjátékot.

A vastapsot minden csoport kiérdemelte, sőt a Vá-
sárhelyi János nyugalmazott tanár és néptáncoktató,
Keszeg Kinga néptáncoktató, valamint Kovács Júlia
óvónőkért felelős tanfelügyelő alkotta pártatlan zsűri

csodálatát és elismerését is sikerült kivívniuk. E nagy-
méretű rendezvény szervezői, a dicsőszentmártoni
körzet óvónői a színpadra csodálatos helyszínt vará-
zsoltak, amely nagymamáink fonóit idézte elénk nép-
viselet, régi munkaeszközök, szőttesek, varrottasok,
valamint dalos, játékos hangulat révén.

A hangulat fokozásába besegített a vámosgálfalvi
Friss Karézók néptánccsoport, Keszeg Kinga és Attila
táncoktatók jóvoltából, akik örömmel vállalták az ese-
mény záróműsorát.

A vetélkedő szervezésében támogatóink voltak a
vámosgálfalvi Fogarasi Sámuel Általános Iskola, a
helyi önkormányzat, a Margaretta virágüzlet, az Antzi
bútorüzlet és a szorgos szülői közösség, amely hagyo-
mányos, finom, meleg fánkkal kedveskedett a messzi-
ről érkezett kis vendégeknek.

Szabó Tímea Katalin 
és Varga Renáta óvónők

Kis tehetségek vetélkedője 

Szerkeszti: Mezey Sarolta

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

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók min-
den esetben tüntessék fel telefonszámukat és lakcímüket. 

Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

Újra nálunk

Köszönjük
A Marosvásárhelyi Napok keretében magyarnóta-esten vehettünk részt

a Mihai Eminescu Művelődési Központban. Nagy volt az érdeklődés.
Megtelt az előadóterem, sokan álltak, mert ülőhely nem maradt. Ezt az
érdeklődést a néhai kedvencek, Madaras Gábor és Balogh Dénes is meg-
irigyelhették volna. Az előadás előtt a jól ismert és a közért fáradhatat-
lan Kilyén Ilka színművésznő köszöntötte a közönséget, ismertette a
programot, bemutatta az énekeseket, táncosokat, zenészeket. Elsőként
Ritziu Ilka Krisztina énekelt szép, tiszta hangon, és kecsesen táncolt.
Hasonlóan színvonalas volt mindegyik énekes fellépése. Különösen
Buta Árpád Attila, Gyárfás István ragadta meg a figyelmemet, velük
együtt énekelt a közönség is. Dicséret illesse a Bekecs együttes táncos-
párjait is és a zenekar tagjait. A közönség hosszan tartó  tapssal jutal-
mazta az előadókat, ezzel jelezve, hogy még többször szeretne  látni
ehhez hasonló műsort. 

A nótakedvelő közönség nevében
Varró Domokos



Küküllődombón új lelkipász-
tor beiktatását ünnepelték
május 25-én, szombaton dél-
előtt a liliomillatú, ünnepi
díszbe öltöztetett templom-
ban. Márkos Hunor Elemér
unitárius lelkész foglalhatta el
hivatalosan tisztségét a közel
hatszáz lelkes unitárius kö-
zösség szellemi vezetőjeként. 

Az eseményen részt vett Bálint
Benczédi Ferenc, a Magyar Unitá-
rius Egyház püspöke, Szentgyörgyi
Sándor, a Küküllői Egyházkör es-
perese és lelkészei, az új  lelkész év-
folyamtársai, a falu hívei és
elszármazottak egyaránt. A Kis-Kü-
küllő partján fekvő település harma-
dik újraépített, kazettás mennyezetű
templomát 1867-ben, id. Ütő Lajos
lelkipásztor szolgálata idején építet-
ték,  és másfél évszázada kemény
bástyája az egykor hitében megerő-
sített közösségnek.

Bemutatkozó beszédében az új
lelkipásztor,  Márkos Hunor Elemér
élete legkiemelkedőbb mérföldkö-
vének nevezte azt a lehetőséget,
hogy a falu szülötteként a közösség
építésére és a közösségben való
élésre hazahívták. „Álmodtam egy
világot magamnak, és íme, itt állok
a kapui előtt…” – idézte a jól ismert
zeneszámot. „Mindig büszke vol-
tam és vagyok arra, hogy dombói
vagyok, egy olyan közösség tagja,
amely fenntartja önmagát. Mint je-
lezte, itt tanulta meg, hogy bízni Is-
tenben egyet jelent az élettel. „Add,
Uram, hogy minden lépésem a kö-
zösség lépése legyen, ne egyedül
kelljen majd szélmalomharcot foly-
tatnom”– hangzott el fohászában.

Szentgyörgyi Sándor, a Küküllői
Egyházkör esperese iktatta be a kü-
küllődombói egyházközség rendes
lelkészi állásába a lelkipásztort. A
ceremónia részeként azzal az útra-
valóval adta át  a jelképeket – a
templom kulcsát, a Szent Bibliát, a
kelyhet és az egyházközség pecsét-
jét –,  hogy munkáját végezze hű-
séggel és hivatástudattal. „Az
evangélium szellemében légy őrál-
lója és pásztora a rád bízott gyüle-
kezetnek. Isten és ember
szolgálatában.” 
„Ne félj, ne félj, veled vagyok!…”

Bálint Benczédi Ferenc unitárius
püspök az ifjú lelkészhez és család-
jához szólva a bibliai idézet folyta-
tásaként  atyai bátorítással kezdte
áhítatát: „Ne féljetek!”, ugyanakkor
arra intette a gyülekezetet, hogy fi-
atal életkora miatt ne vessék meg
papjukat, aki a maga során legyen
példaképe a közösségének. Mint
hangsúlyozta, ebben az örvénylő vi-
lágban közös utat kell építeni, az
elődök munkáját méltóképp foly-

tatni. Megemlékezett az elmúlt
közel száz esztendőben a faluban
szolgált néhány lelkészről is: Pál
Tamás tiszteletes úrról – akit Ma-
rosvásárhelyen élő fia, Pál Árpád
képviselt  –, a kommunizmus sötét
korszakában szolgáló Benczédi 
Ferenc lelkipásztorról, akinek szol-
gálata alatt virágzott az egyházi élet
Küküllődombón,  illetve Péterfi
Sándor nyugalomba vonult lelki-
pásztort is köszöntötte, aki felesé-
gével együtt megtisztelte az
eseményt jelenlétével. A néhai nagy
elődök mellett említést tett a Beth-
lenszentmiklóson szolgáló Veress
Ferenc László unitárius lelkészről,
akinek bölcsőjét ugyancsak Kükül-
lődombón ringatták, akárcsak a
május utolsó szombatján beiktatott
szolgatársáét.
Értékelni, bátorítani, erősíteni

Jenei László Csaba egyházköri
jegyző a püspöki kinevezés felolva-
sását követően arra intette az új lel-
készt, hogy jó pásztorként
gyarapítsa,  amit átvett, eredménye-
sen töltse be vállalt hivatását. A Kü-
küllői Egyházkör és az ULOSZ
részéről Fülöp Dezső Alpár ádá-
mosi lelkész köszöntésében azt kí-
vánta, hogy mindig legyen mellette
család és körülötte gyülekezet.
Bodor Lídia Emese medgyesi be-
szolgáló lelkész egykori évfolyam-
társként fejezte ki jókívánságait.
Felidézte, hogy épp tíz esztendeje
végezték el a teológiai alapképzést,
majd „mélyvízbe dobtak mindany-
nyiunkat”, ennek ellenére megállták
a helyüket. Az új lelkész jellemvo-
násai közül alázatos és meleg szívét
emelte ki, és azt kívánta paptársá-
nak, hogy találja meg az egyensúlyt
a közösségben. „Ne bánjanak fuka-
rul a bátorító szavakkal. Értékeljék,
bátorítsák, dicsérjék, erősítsék őt” –

intézte szavait a közösséghez. Az
egyházközség részéről Szabó 
Zsuzsanna gondnok kiemelte, hogy
első ízben válik az egyházközség
papjává egy olyan lelkész, aki itt

született és nevelkedett, aki ismeri az
embereket, a falubeliek észjárását,
szokásaikat. „Adja Isten, hogy innen
menjen nyugdíjba, mert az eddig itt
szolgáló lelkészek csak nyugdíjazásu-
kat követően hagyták itt  ezt a közös-
séget” – hangsúlyozta a gondnok. A
nőszövetség nevében Miklós Mária
Magdolna nyugalmazott tanárnő
szerint „büszkék vagyunk, mert a
falu szülötte falunkat választotta”.

Itthon még sírni sem szégyen…
A beiktatott lelkész üdvözölte a

vele együtt ünneplő közösséget, és
hangsúlyozta, hogy itthon lenni jó,
mert önmaga lehet az ember, és
talán még sírni is lehet… Az előtörő
örömkönnyek annak tudhatók be,
hogy hazatalált, és közösségével
egymásra találtak, az álomkapun
belépve pedig csak szépet és jót
szeretne alkotni. Köszönetet mon-
dott az egyházközség  vezetőségé-
nek, hogy a választás rá esett, így
hazatérésre ösztönözték, feleségé-
nek, aki éjt nappallá téve fáradozott
az ünnepség sikere érdekében,
édesanyjának, aki gyerekkorában
elültette és ápolta benne a hit csírá-
ját, a jelenlévőknek, lelkésztársai-
nak és Istennek, hogy itt lehet.

Mind a Kisgyörgy József Unitá-
rius Dalkör férfiakból álló dalár-
dája, mind a női kórus a lelkészi
beiktatás keretében emelkedett han-
gulatú előadással szolgált. Márkos
Andor szavalata révén azt a korosz-
tályt képviselte, amely lassan át kel-
lene vegye a stafétát a nagy
hagyományokkal bíró, egykor hat-
vanfős férfidalárda tagjaitól, akik-
nek zengő éneke a hallgatóság
velejéig hatolva mindannyiszor le-
írhatatlan élményben részesíti a kö-
zönséget. Az eseményt az

egyházközség ifjainak, a helyi álta-
lános iskola diákjainak művészi
műsora színesítette, irányító tanár
Székely Varga Melinda aligazgató
volt. Az ünnepi ebédet megelőző
művészi műsort a helyi kultúrház
színpadán a Kökényes Néptánc-
együttes szolgáltatta.  
Nem prófétaként tért haza

A hivatását tíz éve gyakorló ifjú
lelkész és családja döntését össze-
tett érzések határozták meg, de si-
került ezeket legyőzni, és a család
Medgyes városi környezetét vidé-
kire váltotta. A lelkész arra a kér-
désre, hogy nem tart-e attól, hogy
a szólásmondással élve, ő sem
lehet próféta a szülőfalujában, így
válaszolt: „Nem prófétaként aka-
rok itthon lenni, hanem átadni a ta-
pasztalataimat a közösségnek, azt
tovább építeni, hogy a gyerme-
keim úgy nőjenek fel, mint jóma-
gam. Úgy érzem, hogy a
félelmeim segítőeszközök is egy-
ben, hogy mindenben a maximu-
mot nyújtsam” – mondta beiktatását
követően Márkos Hunor Elemér
lelkipásztor. 

Bálint Benczédi Ferenc püspök
az ünnepi ebédet követő beszédé-
ben az összetartás erejét és a vala-
hová tartozás fontosságát emelte ki.
„Ahhoz, hogy szárnyalni tudjunk a
jövendő felé, szükség van a gyöke-

rekre is, Küküllődombónak pedig
sajátságos gyökérzetű múltja van. A
környékbeli településektől eltérően
nem volt uradalma, nem földesúr
irányította a falut, hanem megtanul-
ták az önszerveződést, és a környé-
ken elsőként  hoztak létre dalárdát,
kisdedóvót és olvasókört. Mindig
olyan tanítóik, papjaik és kántoraik
voltak, hogy a negyven év kommu-
nizmus és harmincévnyi összevisz-
szaság sem tudta szétrombolni ezt a
közösséget.” Arra intette az egybe-
gyűlteket, hogy őrizzék meg hagyo-
mányaikat, szokásaikat ne adják fel,
mert a vidék egyetlen településének
sincs a dombóihoz fogható dalár-
dája, társulata és népviselete. Az
összefogás megtartó erejéről be-
szélt, amely minden magyar keresz-
tény felelőssége, ennek
eredményeként pedig  „akármilyen
legyen is a gyülekezet, egy jó pap
összetartja, és egy gyengébb pap
sem tudja szétverni azt” – mondta.

Péterfi Sándor, a tavaly nyuga-
lomba vonult unitárius lelkipásztor
is felelevenítette a településen meg-
élt húsz esztendő emlékeit, és arra
kérte az új lelkészt és feleségét,
hogy folytassák az általuk félbeha-
gyott munkát, állják meg a helyü-
ket. A saját bevallása szerint enyhe
aggályokkal érkező lelkész legkö-
zelebb bátrabban tesz eleget a

meghívásnak, mert újra megta-
pasztalhatta a dombói közösség
vendégszeretetének kifogyhatatlan
tárházát.
Valami a helyére került

Miklós Tibor polgármester sze-
rint egy új lelkipásztor érkezése
nagy esemény egy gyülekezetben.
„Megmozgatja az embereket, felka-
varja az állóvizeket, de úgy érzem,
valami a helyére került. Márkos
Hunor Elemér érkezése fiatalos len-
dületet hozott az egyházközségbe.
Várakozásainkban nem csalódtunk,
az eltelt hónapok során bebizonyo-
sodott, hogy jól vezeti a rábízott
nyájat. Kívánom, hogy a lelkesedés
maradjon meg és továbbra is moz-
gassa a közösséget, de ez csak ösz-
szefogással valósítható meg, amely
létfontosságú, ezért együtt kell vál-
lalnunk a jelen feladatait és kihívá-
sait.”

Az ünnepség sikeréhez elenged-
hetetlen volt az egyházközség nő-
szövetségének és a nőszervezetnek
az áldozatos munkája, valamint a
gyülekezet tagjainak hozzájáru-
lása. A százötven éves templom-
belsőt megtöltő tavaszi virágok
illata és a gyönyörű virágköltemé-
nyek Dudás Katalin helyi dísznö-
vénytermesztő munkáját és
szakértelmét igazolták.

Szer Pálosy Piroska

Márkos Hunor Elemér unitárius lelkipásztor Fotó: Pálosy Piroska

Az egyházközség jelképei
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Az Azomureş Rt. értesíti az érdekel-
teket, hogy nemsokára hozzáfognak a
kombinát területén levő berendezések,
felszerelések főjavításához, ami a leg-
utóbbi évek legnagyobb karbantartási
projektje. A berendezéseket folyamato-
san korszerűsítik. 

Az egyik ilyen nagyszabású munkálat
a főjavítás, amelyet halaszthatatlanul el
kell végezni minden nagyipari egység-
nél, mint amilyen az Azomureş is. 

A 2019-es főjavítást júniusra tervez-
ték, az előző 2017 nyarán volt. Ez idő
alatt minden egyes berendezést leállíta-
nak, és ahol szükséges, elvégzik a meg-
felelő javításokat. Az egyik fő feladat az
ammóniaraktár rendbetétele, ugyanak-
kor minden berendezést, műszaki és vil-
lamos felszerelést, épületet, gépet
átvizsgálnak, megtakarítanak, ha szük-
séges, kicserélik őket. Ugyanakkor né-
hány berendezést korszerűsítenek.
Egyebek mellett felújítják a termelővo-
nal leállítását és beindítását irányító be-
rendezéseket. Ezzel csökkentik a
környezetszennyezést, ugyanakkor nö-
velik a folyamat energiahatékonyságát. 

Az idei főjavításban hozzávetőleg
1000 saját alkalmazott, 1400 fő a kar-
bantartó cégektől és 400 különböző más
szakvállalati alkalmazott vesz részt. A
tervezett költségvetés 19 millió euró. A
leállás idejére a kombinát megfelelő
mennyiségű műtrágyát tartalékolt az el-
osztócégeknél, így az ügyfelek ellátásá-
ban nem lesz fennakadás. 

Az Azomureş sajtóirodája 

Főjavítás alatt az Azomureş

A tíz nappal ezelőtti esőzések
által okozott kárt még fel sem
mérték, máris újabb csapás
érkezett a hétvégén. Ezúttal
Torboszlóban keletkezett je-
lentős kár.

Szombat délután ismét felhősza-
kadás volt a Bekecsalján, a hatal-
mas csapadékmennyiség főleg
Torboszló és Abod határán zúdult
le, és hamarosan árrá változott. A
legnagyobb károkat Torboszlóban
okozta, ahol délután közel két órán
át zuhogott az eső. Kacsó Antal pol-
gármester lapunknak: alighogy el-
kezdett esni, a falu alsó részén hat
gazdaságot – köztük az övét is – el-
árasztott a víz, majd amikor lassan
félméteresre duzzadt, a 112-es sür-
gősségi hívószámon értesítette a ka-
tasztrófavédelmi felügyelőséget,

majd a prefektúrát. A faluközpontba
már csak az egyik felső utcán tudott
eljutni, az alsó víz alatt volt. A hely-
színre kiszállt Nagy Zsigmond alp-
refektus, a tűzoltókat is kirendelték.
A lakosság egy emberként fogott
össze, önkéntesek segítettek a sán-
cok, hidak megtisztításában, hogy a
víz mihamarabb elvonulhasson.
Összesen 35 gazdaságot, kilenc
kutat, ugyanennyi pincét öntött el a
víz, 80 hektár szántóföld (kertek és
mezőgazdasági külterületek) került
víz alá, három hidat sodort el, víz és
iszap alá került a faluközpont, a fel-
újítandó óvodaudvar, a közmérleg
és a játszótér, a víz egy kereske-
delmi egységbe, a tejcsarnokba és a
kultúrotthonba is befolyt. Ez utóbbi
helyen inkább csak iszap maradt
hátra, azt hamar feltakarították, így
vasárnap zavartalanul megtarthatták
a választást. Jelentős kár keletkezett
három községi úton, a le nem asz-

faltozott úttestről elmosta a követ az
ár. Senki sem sérült meg, az egyik
gazdaságban elpusztult néhány
szárnyas. A kárjelentést már vasár-
napra benyújtották, az értékét majd
a megyei bizottság fogja megállapí-
tani. Az árhullám levonulása után a
lakosság összefogott, kölcsönösen
segítettek egymásnak a károk kija-
vításában, míg a községi vízpum-
pákkal vasárnap a kutak, pincék
kiszivattyúzásán dolgoztak – kö-
zölte az elöljáró.
Az autót is elvitte

A legnagyobb kárt Kacsó 
Gergely gazdaságában okozta az ár-
hullám. Vasárnap délután már csak
a nyomokat vehettük szemügyre: a
kanyarban, patak közelében fekvő
telken szabályosan átvonult az ár,
de három szomszédos telken is. A
gazda éppen nem tartózkodott ott-
hon, csak utólag látta az „ered-
ményt”: a gazdasági udvart a víz a
kerítésen kívülről hozott kővel bo-
rította be, a traktor első kereke nem
látszott ki a vízből, amely kisebb
gépeket is ellepett, kerítést sodort
el. A leglátványosabb viszont az
volt, hogy a lakás előtt parkolt
autót a víz felemelte, s mintegy
húsz méterrel arrább, a sáncban
tette le. De a szomszédos két fahi-
dat is elsodorta, azok a patak
menti fákon akadtak fenn, egy út-
szélen elhelyezett tárcsát a patak-
parton hagyott, de kapukat,
pihenőpadokat vitt Kacsóék portá-
jáig a víz a faluközpont irányából.
A család zöldségeskertjében el-
mosta a termőtalajt is – mutatta 
felesége, Judit. A család tulajdo-
nában levő üzletet még időben 
bezárták: telefonon értesültek,
hogy a kultúrotthonnál minden víz
alatt van, három perc múlva pedig
már náluk volt az ár, de az üzletbe
már csak beszivárogni tudott –
mondta el a menyük, Noémi. A víz
elmozdított egy nehéz pihenőbú-
tort, de a szomszédos lakásuk le
nem zárt garázsában is közel egy

méter magasra emelkedett – mutat-
ták. 

A faluközpont felé jól látszik,
meddig emelkedett a kiöntött patak
és a lezúduló árhullám, melyik gaz-
daságba hol jutott be és hol távozott
a víz – mutatta Kacsó Gergely. A
kultúrotthon falán is látszott a víz
nyoma, de az óvodaudvaron felhal-
mozódott faanyag mutatta, hogy ott
is alaposan „rendet tett” a két utcán
levonuló és a faluközpontban csú-
csosodott ár.
„Megoldjuk a problémát”

A domb túloldalán fekvő Abod-
nak is bőségesen kijutott a felhősza-
kadásból: a máskor arasznyi
csermelyek dühöngő patakokká
változtak, az utcákon zúdult alá a
víz, amit nem tudtak elnyelni a sán-
cok, így hamarosan telkeket, udva-
rokat árasztott el. Vass Imre
polgármestertől megtudtuk: a szom-
bati esőből Makfalva is „részesült”,
de főleg az Abod irányából lefolyó
vizek hagytak nyomot a faluban.

Bevetették az önkormányzat pum-
páit, s hétfőn már a faluközpontot is
megtakarították, keddre az utak
helyreállítását tervezték. Főleg az
abodi utat érintette, a községvezető
szombaton nem tudott már sze-
mélyautóval feljutni a szomszéd fa-
luba, csak traktorral. Ettől
eltekintve nem keletkezett hatalmas
kár, nem is tettek le kárjelentést,
megpróbálják helyileg rendezni,
megoldani a helyzetet – mondta el
a polgármester.
Ismét elmosta az utcákat

Székelybere községet tíz nap latt
másodszor is érintette a felhőszaka-
dás. Szentimrén az utcákon folyt a
víz, néhány gazdaságban is, de je-
lentős kárt nem tett, viszont ismét
elmosott két utcát Márkodban, két
hét alatt másodszor – tudtuk meg
Benedekfi Csaba polgármestertől. A
tíz nappal ezelőtti károk felbecsülé-
sére keddre várták a megyei bizott-
ságot, így egyszerre mindent
felmérhetnek a szakemberek.

Tíz nap alatt másodszor 
Ismét elmosta az ár a Bekecsalját

Gligor Róbert László

Hatalmas vízmennyiség zúdult szombaton Torboszlóra, a falu egy része víz alá került 
Fotó: Kacsó Antal
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ADÁSVÉTEL

ELADÓ 3 szobás, I. emeleti, I. osz-
tályú tömbházlakás a Rozmarinului
utcában. Tel. 0751-684-604. (4/2886-I)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás az Unirii
negyedben. Bővebb információ a 0740-
106-282-es telefonszámon. (1/2809)

VÁRMEZŐBEN, a főút mellett 4
darab 500 m2-es telek eladó kedvező
áron. Tel. 00-36-20-334-8629.
(3/2595-I)

ÁGYBETÉTEK a legolcsóbban, nagyon
jó minőségben, bármilyen méretben
kaphatók a NIKI PARK üzletben. 1989.
December 22. utca 113/A. (21251)

ELADÓK 12 hetes malacok. Tel. 0728-
971-777. (7/2890)

ELADÓ majdnem új Philips tévé, té-
véasztal, vitrinek, szőnyegek és sok
más olcsón, alkudható áron. Tel.
0742-691-855. (14/2862-I)

MINDENFÉLE

Igaz, hogy a javaslat megvolt már
2017-től az évenkénti találkozásra
azokkal az osztálytársakkal, akik
1967-ben érettségiztünk az Unirea–
Egyesülés középiskolában, a XI. B
osztályban (osztályfőnök Molnár
Magda tanárnő), de az idén ELMA-
RAD. Az ok: az időpont (június első
szombatja) egybeesése a PÁPALÁ-
TOGATÁSSAL. Egyéb információk:
H. András – 0727-866-200, P. Tibi –
0744-234-670, B. Ernő (Nőci) –
0742-828-647. (sz.-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (9/2834)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-
543-104. (7/636-I)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést
Lindab cserépből, tetőszigetelést,
cserépforgatást, külső és belső mun-
kálatokat, javítást, kerítés- és kapu-
készítést, bontást is. Tel.
0747-634-747, 0755-291-137.
(12/2327-I)

VÁLLALUNK: tetőfedést, cserépcserét,
cserépforgatást, bádogosmunkát, csa-
tornaszerelést, -javítást. Nyugdíjasoknak
20% kedvezmény. Tel. 0745-866-619.
(2/2721)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21159-I)

GYORSHITELEK. Tel. 0762-561-
052. (16/2864-I)

VÁLLALOK bádogosmunkát, szemétle-
öntő készítését tömbházaknál, bármilyen
tetőjavítást stb. Tel. 0771-705-441.
(6/2831)

VÁLLALOK tetőfedést, tetőjavítást,
bádogosmunkát, festést. Tel. 0737-
364-290. (4/2543-I)

10% KEDVEZMÉNNYEL vállalok
tetőfedést, külső-belső munkát,
bármilyen kisebb javítást. Tel. 0744-227-
906, Misi. (9/2817)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011.
(8/2786-I)

ELHALÁLOZÁS

„Aki hisz énbennem, ha meghal
is, él.”

(Ján 11/25)
Szívünk mély fájdalmával, de a
Jóisten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a minket
mindig hazaváró, családjáért ag-
gódó, szeretett édesanya, nagy-
mama, dédnagymama, testvér,
anyatárs, sógornő és jó szom-
széd, 

özv. KODÓ IRMA 
szül. Albert 

88. évében, türelemmel viselt be-
tegség után, 2019. május 26-án
szerető szíve megszűnt dobogni.
Temetése május 28-án 14 órakor
lesz a harasztkeréki református
ravatalozóból. Köszönjük, hogy
szerettél, hálatelt szívvel őrizzük
emlékedet. 
Lányai, fia, menye, vejei, unokái
és dédunokái. Isten nyugtasson
békében! (3/2885-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik BÉRES MIKLÓS
temetésén részt vettek, sírjára
virágot helyeztek és
fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (15/2898-I)

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

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

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

FELVESZÜNK ügyes kezű FIATAL HÖLGYEKET a jeddi terme-
lőbe. Tel. 0745-520-408. (21224-I)

AUTÓMOSÓ SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0741-411-334.
(4/2766)

ÁKOSFALVI KISBÚTORGYÁR SZAKKÉPZETT ASZTALOSO-
KAT és CSISZOLÓKAT alkalmaz. Korrekt bérezést és a szállítási
költségek fedezését biztosítjuk. Érdeklődni a 0726-703-123-as tele-
fonszámon. (21231-I)

A TRIPLAST KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET és SZEMÉLYZE-
TET A SZERELŐVONALRA. Ajánlunk szakmai képzést, vonzó bé-
rezési csomagot és előléptetési lehetőséget. Az önéletrajzokat a Dózsa
György utca 197. szám alatt, a titkárságon lehet benyújtani vagy e-
mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni. További információ a 0742-
147-717-es telefonszámon. (63704-I)

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAK-
TÁROSI állás betöltésére. Ajánlatunk: munkaszerződés meghatáro-
zatlan időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési
jegyek. Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel:
számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék el önéletrajzukat
a https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-
759-230-as telefonszámon. (63709)

ALKALMAZUNK SZITANYOMAT-KÉSZÍTŐT. Az állás leírása:
feldolgozza a vizuális információkat számítógépen, a képet pedig ki-
nyomtatja papírra, műanyagra vagy textilanyagra; sablonok készítése;
a nyomtatás előkészítése és elvégzése; a nyomtatott anyagok tárolása,
csomagolása és előkészítése szállításra; információs támogatást nyújt
az ügyfeleknek és az értékesítési osztálynak; a rendelések követése.
Követelmények: legalább egy év szakmai tapasztalat, számítógép-
kezelési ismeret (Corel Draw előnyt jelent), középfokú végzettség,
felelősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő, kreatív, tanulni
és a szakmában fejlődni akaró személy. Várjuk önéletrajzukat a cég
honlapjának álláshirdető oldalára: https://www.renania.ro/cariere/,
vagy a cég székhelyén – Marosvásárhely, Bodoni (Budiului) utca 68.
szám. Tel. 0265/264-656. (63709)

A marosvásárhelyi székhelyű INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁN-
CÉG NEHÉZGÉPKEZELŐT (betanítását vállaljuk), valamint AU-
TÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az
inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra vár-
ják. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon lehet. (63699-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉ-
SZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös
munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21264)

ALKALMAZUNK TAKARÍTÓNŐT. Előnyös munkabér, étkezési
jegyek. Tel. 0741-215-738. (21264)

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT.
ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és SOFŐRT alkalmaz. Tel. 0734-123-877.
(21268-I)

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT (expert contabil) alkalmazunk.
Érdeklődni a 0723-244-200 telefonszámon lehet. (sz.-I)
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 

Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 

Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 

a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

Kezdődik a rovarirtás
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a lakosságot, hogy a május

27–31. közötti időszakban rovarirtást terveztek a város közterületein. Eszerint a szak-
emberek a rovarirtást 22 és 9 óra között végzik, négy jármű segítségével.

Köszönjük a megértést!
Moldovan Florian mérnök, ADP-igazgató



Marosvásárhely 
– Virginia Zeani királyi

operafesztivál, 
május 31. – június 9.

Marosvásárhely Polgár-
mesteri Hivatala, együtt-
működve a Together on
Top Egyesülettel, a Maros
Megyei Prefektúrával és a
Maros Megyei Tanáccsal,
harmadik alkalommal
szervezi meg a Virginia
Zeani királyi operafeszti-
vált, amelyet a romániai
színpadi énekversenyek
három legfontosabb ren-
dezvénye között tartanak
számon. A fesztivál tisztel-
gés az erdélyi születésű
Virginia Zeani világhírű
szoprán előtt.

A harmadik Virginia Zeani nemzetközi operafesztiválnak  május
31. – június 9. között Marosvásárhely, Szászrégen és Kolozsvár ad
otthont. A három város magas színvonalú, elegáns események házi-
gazdája lesz, rendkívüli hangversenyeket, gyermekeknek szóló elő-
adásokat, fiatal zenészeknek szóló különleges programokat vagy
az operavilág nemzetközi hírnevű művészei által vezetett műhely-
tevékenységeket szerveznek. Fiatal művészek a világ minden ré-
széből, Iránból, Ausztráliából, Dél-Koreából, Szerbiából vagy
Örményországból megméretkeznek a tekintélyes L’Assoluta Vir-
ginia Zeani Royal Voice Competition keretében az I. Mihály király
pecsétjével ellátott nagydíjért.

A Virginia Zeani királyi operafesztivál megnyitójára pénteken,
május 31-én 19.30 órakor kerül sor a marosvásárhelyi Kultúrpa-
lotában. A nyitógálán Antonio Vivaldi A négy évszak című zenemű-
vét hallgathatják meg az érdeklődők, két világszerte ismert
művész: a romániai Leonard Furda hegedűművész – jelenleg a
Bécsi Kamarazenekar tagja – és a román-brit Nelly Miricioiu szop-
rán közreműködésével.

Ruha István tanítványaként Leonard Furda hegedűművész meg-
őrizte a  Vivaldi-mű iránti szeretetét, amelyet kimagasló mestere
plántált bele, és amelyet saját válogatása alapján előad a marosvá-
sárhelyi koncerten is. A világ zenekedvelő közönsége által, de a leg-
igényesebb szakmai kritika által is elismert Nelly Miricioiu, „az
évszázad ritka vokális jelensége”, kimagasló koncerteket adott a
Covent Garden Royal Opera House-ban, a New York-i Metropoli-
tan Operaházban vagy a milánói Scalában, és együtt lépett fel az
operavilág legnagyobb alakjaival, José Carrerasszal, José Curával
vagy Neil Schicoffal, Plácido Domingóval, Roberto Alagnával vagy
Alfredo Krausszal. 

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának 
bel- és külkapcsolati osztálya
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A Surub Trade Kft. dinamikusan fejlődő nagykereskedelmi üz-
letágába keres 

raktári munkatársat

Az önéletrajzok a 0265/252-144-es faxszámon, a 
hr@surubtrade.ro e-mail-címen vagy személyesen a Surub Trade
raktáránál (Marosvásárhely, Duzilor u. 1. sz.) nyújthatók be.  

Elvárásaink: 
– a román nyelv 

alapfokú ismerete 
– legalább 8 osztály
– figyelmesség
– megbízhatóság
– pontosság

Amit nyújtunk:
– kiemelkedő bérezés 
– munkaprogram: H-P, 8-17
– dinamikus, lendületes 

csapatban való munkavégzés
– stabil háttér, hosszú távú 

perspektíva 


