
Maros megye egyik legnagyobb községében – mind népes-
ség, mind terület szempontjából –, a világhírű Szászcsávási
Zenekarnak és a 170 éves szászcsávási dalárdának is otthont
adó, 4300 lakosú Mikefalván jártunk. A hét, területileg na-
gyon szétszórt faluból álló, a Küküllőmente egyik legszebb
vidékén fekvő településen az addigi alpolgármester, Béres
János a tavaly megnyerte a polgármester-választást. Vele be-
szélgettünk tervekről, megvalósításokról, beruházásokról,
célokról és gondokról.

Új hidak, felújított és újonnan épített épületek
– Alpolgármesterként három mandátumom volt, ám mind a kollégákat,

mind engem a volt polgármester kizárt a pályázatokból, egyedül rendezte
azokat. Emiatt a pályázati munka nagy részét a tavaly kezdtük el. Az Or-
szágos Településfejlesztési Programon (PNDL II) keresztül van négy
nyertes pályázatunk: az egyiknek köszönhetően lesz egy új orvosi ren-
delőnk, gyógyszertárunk, fogtechnikai és fogászati rendelőnk 1.550.000
lej értékben – az ezeknek otthont adó épület 80 százalékban már készen
van, egy-két hónapon belül átadjuk; a désfalvi iskolát kibővítjük egy új

Kinek érdeke a botránykeltés?
A hét végén újabb események borzolták a kedélyeket. Egyfelől a

trianoni megemlékezések, főleg a sepsiszentgyörgyi, ahol a magyar
közösség békésen emlékezett a 101 évvel korábbi történésekre, és
provokáció nélkül, békésen vett részt a nemzeti összetartozás napi
eseményeken, másfelől a – lassan „hagyományosnak” mondható –
ellenrendezvények, amelyeken a Calea Neamului szervezet ünnepelte
a trianoni békeszerződés aláírását. 

A megemlékezést szervező Sepsiszéki Székely Tanács elnöke egye-
bek mellett azt mondta: a helyi románság többsége józanabb, hiszen
együtt élünk, és egymást tisztelve kell megmaradnunk az elkövetke-
zőkben is. Mégis vannak, akik „hivatalos ünnepet ülnek, a gyászna-
punkon buliznak, primitív és vérszomjas seregeket toboroznak, és
azokkal vonulnak Sepsiszentgyörgy utcáin”.

Ezt követte a szombati hír, miszerint a város központjában talál-
ható Mihai Viteazul-szobor talapzatára szombat délután ismeretlen
tettesek a Trianon 1920 feliratot fújták fel festékszóróval, és a ma-
gyar nemzeti színeket is felfestették a márványlapokra.

Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint provokáció volt a Mihai
Viteazul-szobor megrongálása. Az önkormányzat vasárnap kiadott
közleménye szerint szombat este jutott tudomásukra a „provokáló
tett”, és a szobrot azonnal le is tisztíttatták. 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Szerződést
bontanak?
A Marosszentannai Általános Iskola
1,6 millió lejes teljes felújítási pályáza-
tát több mint három éve megnyerte a
település önkormányzata. A község-
központ általános iskolájának munká-
lataival azonban nem halad a
közbeszerzésen nyertes cég, ezért
szerződésbontást fontolgat az önkor-
mányzat.
____________2.
Tavaly 55 gyereket
fogadtak örökbe
Az utóbbi években több olyan törvény-
módosítás is volt Romániában, ame-
lyek egyszerűsítik az örökbefogadást,
talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy
Maros megyében is gyarapodott azok-
nak a gyerekeknek a száma, akik új
családot találtak. 2018-ban 39, 2019-
ben 46, tavaly 55 gyereket fogadtak
örökbe.
____________4.
Egy közösségnek
szánt elismerés 
Június 2-án, szerdán délelőtt Szászré-
genben, a Radnótfáji Református Egy-
házközség kistemplomában rövid
ünnepség keretében kitüntették dr.
Székely Annamária családorvost, a Di-
akónia Keresztyén Alapítvány Szász-
régeni Fiókjának ügyvezető
igazgatóját
____________5.
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Nem haladnak a marosszentannai iskola felújításával
Szerződést bontanak?

A Marosszentannai Általános Iskola 1,6 millió
lejes teljes felújítási pályázatát több mint három
éve megnyerte a település önkormányzata. A
községközpont általános iskolájának munkálata-
ival azonban nem halad a közbeszerzésen nyer-
tes cég, ezért szerződésbontást fontolgat az
önkormányzat.

Az épületbővítés mellett többek között teljes hőszige-
telést, a tetőszerkezet és a fűtésrendszer felújítását, a nyí-

lászárók cseréjét is tervezik. A három éve húzódó közbe-
szerzési eljárás határidejét több alkalommal meghosszab-
bították, mivel nem akadt olyan jelentkező, aki felvállalta
volna a teljes korszerűsítést. Végül került egy vállalkozás,
de a tervek nagyon későre készültek el. A másik gond,
hogy 2018-as anyagárakkal számoltak, azóta azonban ta-
valy 30%-kal, idén pedig további 20%-kal emelkedtek az
építőanyagárak. Amint Moldovan Dumitru polgármester
elmondta, azon gondolkodnak, hogy felbontják a szerző-
dést, mivel harmadik éve, hogy a vállalkozó egyetlen
számlát sem nyújtott be az elvégzett munkáról. 

Románia helyreáll? – az Erdély TV-ben 
Románia határidőre benyújtotta az Európai Bizottság-

hoz az országos helyreállítási tervet. 
Mit tartalmaz a több mint 1200 oldalas dokumen-

tum? Mekkora az esély, hogy a 2026-os határidőig az
ország teljesítse a tervben vállaltakat? Egyáltalán jó-

e, hogy hitelhez folyamodik az ország? A beruházá-
sok mellett milyen reformokra vállalkozik a kor-
mány? 

Kiderül a Metszet című műsorában kedden este 9-kor
az Erdély TV képernyőjén és YouTube-csatornáján.

Kétszáz kisiskolás gondja…
Akik a belvárosban járnak, jól ismerik a közlekedési

problémákat. Az egyik sok gondot okozó csomópont a
Forradalom és az Eminescu utca találkozása. Az Eminescu
utca önmagában is „egy átok”, a sok parkoló autó és a kes-
keny járdák miatt. Nehezíti a helyzetet, hogy az utca elején
lévő „zebra” mellé is parkolnak (sőt a sarokra is, a divatá-
ruüzlet elé!), s a Művészeti Líceum kisiskolásai, akiknek
gyakran kell a Mărăşti utcai épületbe menniük zene- és
rajzórákra, csak életük kockáztatásával jutnak át a zebrán.
Az ok igen egyszerű: egy parkoló személygépkocsi 140-
160 centi magas, egy kisiskolás pedig 100-150, magyarán:
az utcából érkező autósok nem látják meg a zebra szélén
álldogáló apróságokat. Legnagyobb gondjuk nem a gyer-

mek, hanem az, hogy minél gyorsabban bekanyarodjanak
a főtér felé. 

Javaslatom: az Eminescu utca elejére – mind a páratlan,
mind a páros oldalra – szereljenek föl egy-egy parkolás-
gátlót, az úttestre csavarokkal rögzített, talpas, fekete-sárga
cölöpökre gondolok (a hivatalos megnevezése: „baliza”
vagy „blocator de parcare”). A sarokra is lehetne tenni,
mert ott is megállnak – törvényellenesen! – „csak két
percre”: telefonálni. 

Hasonló parkolásgátlót rögzítettek a Művészeti Iskola
előtti zebra Posta utcai oldalánál és egyebütt is, tehát a
módszer ismerős, és a hozzávalók is beszerezhetők. 

Több száz szülő és gyermek nevében szóltam (bár fel-
hatalmazásom nincsen), remélem, hogy az illetékesek ha-
marosan intézkedni fognak… Előre is köszönöm!

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
max.250C
min.110C

Ma MEDÁRD, 
holnap FÉLIX napja.
FÉLIX: latin eredetű, jelentése:
boldog. Innen ered a Felicián és
nőnemű alakja, a Feliciana.
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Iratkozás a kisérettségire 
Június 11-éig, péntekig iratkozhatnak fel az országos ké-
pességvizsgákra a nyolcadikos diákok. A megmérettetés
június 22-én a román nyelv és irodalom vizsgával kezdődik,
24-én matematikából, 25-én anyanyelvből adhatnak szá-
mot tudásukról a diákok. A fellebbezések előtti, ideiglenes
eredményeket június 29-én, a végső vizsgajegyeket július
4-én teszik közzé. Azok a diákok, akik bizonyítottan egész-
ségi okokból nem tudnak részt venni a képességvizsgán,
június 28. – július 2. között iratkozhatnak be, és július 5–7.
között vizsgázhatnak. Óvások előtti eredményeikről július
9-én, a végső vizsgajegyekről július 12-én értesülnek. 

Kinyit a Mircea Birău uszoda
Június 15-től látogatható lesz a marosvásárhelyi Mircea
Birău uszoda. Keddtől péntekig az esti órákban, 20–22 óra
között, hétvégén reggel 6 és este 10 óra között fogadják a
nagyközönséget, a nap többi részében a sportolóknak tart-
ják fenn a használati jogot. A járványhelyzetre való tekin-
tettel egyszerre legtöbb 40-en tartózkodhatnak az
épületben. A belépéshez előzetes bejelentkezés szüksé-
ges. A koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályo-
zása miatt továbbra sem használható a szauna, az
infraszauna, a gőzfürdő, a jacuzzi és a szolárium. Előjegy-
zést a 0734-560-937 telefonszámon lehet kérni. 

Zárva marad az ócskapiac
A marosvásárhelyi piacigazgatóság június 4-i közlése sze-
rint a május 10-i 531-es kormányhatározat előírásaira való
tekintettel az ócskapiac továbbra is zárva marad. 

Elmaradnak az előadások
A Kamaszok Ifjúsági Színtársulat sajnálattal értesíti a kö-
zönséget, hogy a június 10-ére, csütörtök estére meghirde-
tett Hoppá című előadásnak a bemutatója betegség miatt
elmarad. Ugyancsak betegség miatt marad el a június 11-i
(pénteki) és a június 13-i (vasárnapi) előadás is. A követ-
kező előadásokról időben tájékoztatják a közönséget. 

Filmzenék a Kultúrpalotában 
The Concert Band at the Movies címmel rendkívüli szimfo-
nikus hangversenyre kerül sor május 10-én, csütörtökön 19
órától a Kultúrpalota nagytermében. Az Erdély Tv-vel közö-
sen szervezett koncerten a Marosvásárhelyi Állami Filhar-
mónia Concert Band együttese lép közönség elé. A
nagyérdemű ismert filmzenéket hallgathat meg, egyebek
mellett a Csillagok háborúja, A gyűrűk ura, A Karib-tenger
kalózai, az Aladdin és a Rózsaszín párduc című filmekből
csendülnek fel népszerű slágerek. A koncertet 11-én, pén-
teken 19 órakor megismétlik. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

8.,kedd
A Nap kel 

5 óra 30 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 13 perckor. 
Az év 159. napja, 

hátravan 206 nap.

Pálosy Piroska

Kuszálik Péter

Megyei hírek
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Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
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között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647
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15. Múzeumok Éjszakája
Június 7-től, hétfőtől lehet regisztrálni a 15. alkalommal
megrendezésre kerülő Múzeumok Éjszakája rendez-
vénysorozatra, amelyre 12-én, szombaton kerül sor
Marosvásárhelyen, a Maros Megyei Múzeum és part-
nerei szervezésében. A rendezvények délelőtt 10 órától
éjfélig tartanak. Idén a szervezők rendhagyó program-
mal készülnek, amelyben ötvözik a közönség által lá-
togatható több mint 20 helyszínt a digitális kínálattal,
amely révén a Maros Megyei Múzeum kulisszái mögé
lehet bepillantani. Bejelentkezni a megyei múzeum új
honlapján lehet, a Foglalás címszóra kattintva. A mú-
zeumi rendezvényeken idén díjmentesen vehetnek
részt a látogatók, a rendelkezésre álló helyek függvé-
nyében. Előfordulhat, hogy egyes partnerintézmények
belépti díjat kérnek az általuk szervezett eseményre. 

40 év képekben 
A homoródszentmártoni Román Viktor Nemzetközi
Képzőművészeti Alkotótábor műgyűjteményébe nyújt
betekintést a marosvásárhelyi Bernády Házban június
10-én, csütörtökön 18 órától sorra kerülő kettős ese-
mény: könyvbemutató és kiállításnyitó. A rendezvény
egy album jellegű szép kiadvánnyal és a művésztelep
kollekciójából válogatott tárlattal idézi fel az eltelt 40
évet. A kiállítást Imre Lídia-Naomi művészettörténész
ajánlja az érdeklődők figyelmébe. A kötetet Kovács
Árpád művészettörténész ismerteti. Kányádi Sándor
megzenésített verseit Sata Attila és Dáné Hedvig adja
elő a megnyitón. 

Tamás Dénes könyvbemutatója
Tamás Dénes Könyvjelzők című kritikakötetét mutatják
be június 14-én, hétfőn 18 órától a marosvásárhelyi
Tutun kávézóban. A Lector Kritika sorozat új kiadványá-
ról Codău Annamária beszélget a szerzővel.

RENDEZVÉNYEK

Fotó: Nagy Előd



Négy tinédzsert gyanúsítanak a sepsiszentgyörgyi
Vitéz Mihály-szobor talapzatának lefestésével

A rendőrség négy tinédzsert gyanúsít azzal, hogy a
magyar zászló színeit és Trianon 1920 feliratot fes-
tettek a sepsiszentgyörgyi Vitéz Mihály szoborcso-
port talapzatára – közölte hétfői számában a
Háromszék napilap.

A lap a rendőrség vasárnapi esti közleményét idézte, mely
szerint négy 16 és 17 év közötti fiatalt azonosítottak, akik a
gyanú szerint péntekről szombatra virradóra festették le a
lovas szoborcsoport talapzatát, és távolították el a talapzat
márványburkolatának több elemét. A hatóságok szerint magát
a rongálást két fiatal csinálta, a másik kettő pedig őrt állt, hogy
ne érjék őket tetten. A rendőrség nem közölt adatokat a felté-
telezett elkövetők nemzeti hovatartozásáról. A helyi hatóságok
még szombat este letakarították a festéket a szoborról.

A rongálást mind Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgár-
mestere, mind Ráduly István, Kovászna megye prefektusa el-
ítélte.

Antal Árpád a közösségi oldalán közölt bejegyzésben durva
provokációnak minősítette a történteket, és elkeserítőnek tar-
totta, hogy százegy év után még mindig szélsőséges hangok
uralják Trianon évfordulóját. Az elöljáró leszögezte, hogy el-
ítél minden olyan gesztust, amely a közösségek jó együttélését
veszélyezteti. A polgármester nyugalomra és visszafogottságra
intette a sepsiszentgyörgyieket.

Ráduly István prefektus is elfogadhatatlannak tartotta a szo-
bor megrongálását. A kormány helyi képviselője emlékezte-
tett, hogy még a trianoni évforduló előtt felkért mindenkit:
tartózkodjon a társadalmi békét veszélyeztető megnyilvánu-

lásoktól. Ráduly István nyomatékosította: függetlenül attól,
hogy román vagy magyar az elkövető, szégyen, amit tett.

A trianoni döntés 101. évfordulóján két rendezvényt is szer-
veztek Sepsiszentgyörgyön. A Sepsiszéki Székely Tanács a
szoborcsoporttól pár száz méterre tartotta meg a hagyományos
évfordulós megemlékezését, amelyen a magyar nemzeti tra-
gédiáról beszéltek a szónokok. Ennek befejezte után érkezett
a szoborcsoport elé a trianoni döntést ünneplő román tüntetők
csoportja. A Nemzet Útja (Calea Neamului) nacionalista szer-
vezet hívására többnyire más településekről a városba érkezett
tüntetők hazafias dalokat énekelve, Trianont éltetve vonultak
a szoborcsoporthoz. A szobor előtt kibontottak egy óriást-
ranszparenst a következő felirattal: „Hagyjátok a frusztráltsá-
got, Trianon az igazság!”  Vitéz Mihály 1593-tól volt
Havasalföld fejedelme, 1599-ben Erdély és 1600-ban Moldva
fejedelmi trónját is elfoglalta, de még 1600-ban elveszítette
mindhárom állam feletti fennhatóságát. A vajdát a romániai
tankönyvek Románia első egyesítőjeként mutatják be.

A sepsiszentgyörgyi szoborcsoportot 1982-ben Nicolae 
Ceauşescu  jelenlétében avatták fel. Alig két évvel később,
1984. június 5-én a szobor mögött erős robbanás történt, amely
kioltotta egy ott játszó magyar gyermek életét, a szobrot azon-
ban nem rongálta meg. A korabeli hatóságok terrorcselek-
ménynek könyvelték el az eseményt, az elkövetőt azonban
azóta sem azonosították. A magyar közösség a román politikai
rendőrség, a Securitate provokációjának tekintette az ügyet,
amely miatt leváltották a megye intézményeinek magyar ve-
zetőit. (MTI)

Erdélystat: a Partiumban erősen,
Közép-Erdélyben alig esett vissza a gazdaság 

Az Erdélystat.ro statisztikai portál hétfőn közzétett
elemzése szerint a Partiumban erősen, Közép-Er-
délyben viszont alig esett vissza a gazdaság a jár-
vány első évében. A bruttó hazai össztermék (GDP)
visszaesése Székelyföldön az országos átlagnak
felel meg.

Amint az Erdélystat portál közölte: a koronavírus-járvány
első évében Románia GDP-je reálértéken 4,4 százalékkal
csökkent az Országos Gazdasági Előrejelzési Bizottság előze-
tesen becsült adatai szerint. Az értéket később 3,9 százalékra
korrigálták.

A portál elemzése rámutat: a GDP éves csökkenési üteme
hat erdélyi megyében volt kisebb az országos átlagnál. A rang-
sor élén Kolozs megye áll, ahol a tavalyi visszaesés mindössze
1,2 százalékos volt, ezt követi Maros (1,8), Szeben (3,0),
Fehér (3,2), Brassó (4,0), illetve Hargita megye (4,3).

Átlag feletti csökkenést Szilágy (4,7 százalék), Máramaros
(4,8), Kovászna (5,1), Temes (5,6), Krassó-Szörény (6,1),
Beszterce-Naszód (7,2), Arad és Bihar (7,7), illetve Szatmár
(7,9) megyében jegyeztek.

Az elmúlt évtizedben Románia bruttó hazai összterméke
nominális euró értéken 63 százalékkal bővült. Az egy főre jutó
GDP ebben az időszakban – a 2020-as visszaesést is figye-
lembe véve – 6544-ről 11 162 euróra nőtt. Erdély gazdasági

növekedése megelőzte az országos átlagot. Míg az évtized ele-
jén 32 százalék körüli volt a régió hozzájárulása az országos
GDP-hez, ez megközelítőleg 33 százalékra emelkedett az el-
múlt években.

Az egy főre jutó nemzeti össztermék Bukarest-Ilfov régió-
ban kiugró, 25 142 euró, ezt követi Erdély (10 684), Havasal-
föld (9019), és Moldvában a legalacsonyabb, 7182 euró.
Erdélyen belül Közép-Erdély, Bánság és Dél-Erdély emelke-
dik ki, itt az egy főre jutó GDP 2020-ban 12 927, 11 817, il-
letve 11 681 euró volt. Ezektől viszonylag leszakadva
következik a Partium (8446 euró), Székelyföld (7990 euró),
majd Észak-Erdély (7704 euró).

Az elmúlt tíz évben a Kolozs és Maros megyéket felölelő
közép-erdélyi régióban erősödött látványosan, a gazdaság vo-
lumene itt megduplázódott 2011 és 2020 között, az egy főre
jutó GDP értéke rendre meghaladta a dél-erdélyi, illetve a bán-
sági teljesítményt is. A partiumi régió gazdasági eredménye is
jól alakult, a volumen 66, az egy főre jutó GDP 74 százalékkal
bővült. Itt Bihar és Szilágy megye erősödött átlagon felül.

Székelyföld is javított pozícióján, az egy főre jutó GDP te-
kintetében Észak-Erdély fölé került 2018-tól kezdődően. Ko-
vászna és Hargita megyében az egy főre jutó GDP az országos
átlag 71-73 százalékát éri el – közölte az Erdélystat portál.
(MTI)

A bukaresti nemzetközi repülőtér utasforgalma ötszörösére nőtt 
A bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtér
utasforgalma több mint ötször nagyobb a koronaví-
rus-járvány terjedésének lassulása és a korlátozá-
sok részleges feloldása után, mint februárban, de
még mindig csak a 40 százaléka a járvány előtti
időszaknak – közölte hétfőn Cosmin Pestesan, a bu-
karesti repülőtereket kezelő állami vállalat vezér-
igazgatója.

A vállalatvezető elmondta, hogy a múlt hét óta naponta 15-
17 ezer utas veszi igénybe a Bukarest melletti Otopeni telepü-
lésen levő légikikötőt, miután februárban csak 3 ezren utaztak.

A vezérigazgató szerint a reggeli órákban indul szinte vala-
mennyi járat. Rámutatott: a légitársaságok arra számítanak,
hogy júliusban és augusztusban az utasforgalom 75 százalékra
nő a járvány előtti időszakhoz képest. Ugyanakkor hozzátette,
hogy a légitársaságok még nem adtak el ennyi jegyet, az uta-
sok egyelőre kivárnak.

A repülőtér vezetősége arra számít, hogy az idén 6 millió utast
fognak kiszolgálni. Tavaly 70 százalékkal, 4,4 millió főre csök-
kent a Henri Coandă nemzetközi repülőtér utasforgalma 2019-
hez mérten a koronavírus-járvány miatt, miután 2019-ben 6
százalékkal, 14,7 millióra nőtt az előző évhez képest. (MTI)

Olaszországban politikai vita folyik a „nemzet daláról”
Politikai vitába torkollott a nemzet dalának kivá-
lasztása Olaszországban, miután a baloldal a Bella
ciao dalt terjesztette fel, melyet a jobboldali pártok
kommunista éneknek tartanak.

Hétfői sajtójelentések szerint a baloldali parlamenti pártok,
vagyis a Demokrata Párt (PD), az Öt Csillag Mozgalom
(M5S) és a Szabadság és Egyenlőség (LeU) közös törvényter-
vezettel javasolta, hogy a Bella ciao a nemzet dalává váljon.

Javaslatuk szerint a dalt a himnusz után kell elénekelni töb-
bek között az április 25-i nemzeti ünnepen, amikor az olaszok
a fasizmus alóli felszabadulásról emlékeznek meg. A baloldali
pártok indoklása hangsúlyozza, hogy a Bella ciao az olasz
köztársaság alapértékeit képviseli.

A baloldali kezdeményezést a jobboldali erők nem támo-
gatják. A jobboldali Olasz Testvérek (FdI) politikusa, Ignazio
La Russa, aki egyben a felsőház alelnöke, azt hangoztatta: „a
Bella ciao, nem a szövege, hanem a baloldal felelőssége miatt
nem olyan dal, mely megfelel minden olasz ízlésének: túlsá-
gosan baloldali. Nem a partizánok dala, hanem a kommunista
partizánoké” – fogalmazott. Az egész világon ismert Bella

ciao pontos eredetét homály fedi. Egyes vélemények szerint
népdalról van szó, amelyet az olasz partizánok is énekeltek,
más verziók szerint a Bella ciao dal a második világháborút
követően vált a baloldaliak himnuszává.

„Történelemhamisítással” vádolta a baloldalt a Liga képvi-
selője, Giuseppe Basini. Hangoztatta, a Bella ciaonak semmi
köze az olasz ellenálláshoz, mivel a dal eredeti változatát az
északolasz rizsültetvényeken dolgozó munkásnők énekelték,
majd 1948-ban a berlini kommunista ifjúsági világtalálkozón
módosították a szövegét. Ha a baloldal énekelni akarja a Bella
ciaót énekelje, de nem lehet kötelezővé tenni – jelentette ki
Basini. A PD, az M5S és a LeU azt követően javasolta a Bella
ciaót, hogy a jobboldali Liga párt szenátorai, Claudio Barbaro
és William De Vecchio tavaly októberben törvényjavaslatot
nyújtott be annak érdekében, hogy az Előre budai srácok az
olasz állam hivatalos dalává váljon. Az olaszul Avanti ragazzi
di Buda kezdetű dalt az 56-os budapesti srácok emlékére Pier
Francesco Pingitore 1966-ban írta. A szerző október 23-án
megkapta a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést.
(MTI)

A városvezető felkérte a rendőrséget, azonosítsa az
elkövetőket. „Világos, hogy provokációval állunk szem-
ben, és nagyon fontos megtudni, hogy kik voltak az el-
követők. Határozottan elítéljük az ilyen gesztusokat” –
jelentette ki.

Kovászna megye prefektusa is elítélte a rongálást, és
kijelentette, „sajnálatos tett, amelynek nincs helye sem
Sepsiszentgyörgyön, sem Kovászna megyében”. A pre-
fektus szintén felkérte a rendőrséget, hogy tegye a köte-
lességét, és a lehető leghamarabb állítsa bíróság elé az
elkövetőket. Hétfőn, miközben ezek a sorok születtek,
román „hazafiak” hazafias tüntetést tartottak a szobor
mellett.

Kérdés, kinek/kiknek áll érdekében a feszültségkel-
tés? Az eset provokáció, bárki volt az is elkövető. Ezért
lenne fontos, hogy leleplezzék a tetteseket.

Száz alatt az új fertőzések száma
A legutóbbi tájékoztatás óta 89 koronavírusos meg-
betegedést igazoltak Romániában, több mint 10.000
teszt eredményének feldolgozása nyomán – közölte
hétfőn a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). 
Az új esetekkel 1.078.952-re nőtt a járvány eleje óta
igazolt fertőzöttek száma. 1.043.171 pácienst gyó-
gyultnak nyilvánítottak. Ez idáig 8.005.353 RT-PCR
koronavírusteszt eredményét dolgozták fel az or-
szágban és 1.223.693 antigén gyorstesztet végeztek
el. Az elmúlt 24 órában 4951 RT-PCR tesztet végez-
tek el (2878-at az esetmeghatározás és az orvosi
protokoll alapján, 2073-at pedig kérésre), és 5121
gyorsteszt eredményét dolgozták fel. Az új igazolt
esetek mellett 24 személynek ismét pozitív lett a ko-
ronavírustesztje. (Agerpres)

8500 gyerek kapott védőoltást 
Több mint 123.500, 12 és 19 év közötti gyerek és fi-
atal kapta meg a koronavírus elleni oltást – derül ki
az országos oltási platform Facebook-oldalán közzé-
tett bejegyzésből. A tájékoztatás szerint közülük
8500-an 12 és 15 év közöttiek. Ennek a korosztály-
nak az oltása június 2-án kezdődött el Romániában.
(Agerpres)

9,74 millió lej erdélyi településeknek
Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunká-
latokért felelős miniszter bejelentette: erdélyi telepü-
lések fejlesztésére 9,74 millió lejt ítélt oda a
szaktárca. A támogatásból Marosludason, Csíksze-
redában és Sepsiszentgyörgyön tömbházakat szige-
telnek, Marosugrán pedig 740 ezer lejből egy
meglévő épületet alakítanak át szociális orvosi ellá-
tóközponttá. A finanszírozásból Marosludas 1,6 millió
lejes támogatásban, Csíkszereda 6,2 millió lejben,
Sepsiszentgyörgy pedig 1,2 millió lejben részesül –
mutatott rá a miniszter. (Agerpres)

Viharos időjárás várható
Rossz időre, fokozott légköri instabilitásra vonatkozó
figyelmeztetést adtak ki az egész országra a meteo-
rológusok. Az Országos Meteorológiai Szolgálat  sze-
rint kedd déltől csütörtök reggelig országszerte, de
főként a domb- és hegyvidéken, illetve a déli, középső
és keleti országrészben felhőszakadásra, gyakori vil-
lámlásokra és viharos szélre, elszigetelten jégesőre
lehet számítani. A lehulló csapadék mennyisége meg-
haladhatja a 15-20 litert négyzetméterenként, kisebb
kiterjedésű területeken pedig a 25-50 litert is. A mete-
orológusok figyelmeztetnek, hogy a fokozott légköri
instabilitás a hét végéig kitart. (Agerpres)

Csökkent a RoBoR
A pénteki 1,50%-ról 1,49%-ra csökkent hétfőn a lej
alapú hitelek törlesztőrészletét befolyásoló három hó-
napos bankközi hitelkamatláb (ROBOR) – közölte a
Román Nemzeti Bank (BNR). 2019 elején évi 2,99%-
on állt a ROBOR, a tavalyi év elején pedig 3,19%-on.
2021. január 4-én 2,01%-os hitelkamatlábat jegyez-
tek. A jelzáloghitelesek esetében alkalmazott hat hó-
napos bankközi hitelkamatláb a pénteken jegyzett
1,64%-ról 1,63%-ra csökkent, a 12 hónapos ROBOR
pedig évi 1,75%-on stagnált. 2019 májusában lépett
hatályba a 2019/19-es sürgősségi kormányrendelet,
amely módosítja a változó kamatozású lej alapú hi-
telek részletének kiszámítási módját. A jogszabály
meghatározta a fogyasztói hitelek irányadó mutatóját
(IRCC), amelyet negyedévente, a bankközi tranzak-
ciók napi kamatának számtani középarányosaként
határoznak meg. Ennek értéke jelenleg 1,67%, ko-
rábban 1,88% volt. (Agerpres)

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

Kinek érdeke
a botránykeltés?
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„Az Európai Unió szabályrendszere
alapján a tagállamok összes településén
2025-ig a hulladék 55%-át kell szelektíven
gyűjteni és újrahasznosítani, 2035-ig pedig
70%-os kell legyen ez az arány. A régi vá-
rosvezetés nem tett semmit e kötelezettsé-
gek teljesítése érdekében, a városi hulladék
szelektív gyűjtésének elmaradása miatt
pedig minden évben megbírságolják a vá-
rost. Továbbá az elmúlt 4 évben egyetlen
büntetést sem fizettek ki, amit a Környe-
zetvédelmi Őrség emiatt kirótt.

Ennek következtében 2021 júniusára a
bírságok összege elérte a 3.981.300 lejt. Ez

az összeg a 2017–2019 közötti időszakra
vonatkozik (a 2020-ra kiszabott bírság
megközelítőleg 2,5 millió lej).” 

A közleményből az is kiderül, hogy a
büntetések törlesztésének elmaradása miatt
jelenleg a polgármesteri hivatal számláit
zárolták. A városvezetés nem állítja „teljes
bizonyossággal”, hogy a helyzetet gondat-
lanság vagy rosszhiszeműség idézte elő, de
úgy véli, hogy „súlyos gondot jelent, hogy
mindaddig, amíg a polgármesteri hivatal
ezeket a bírságokat nem fizeti ki, addig
nem pályázhat semmilyen, vissza nem té-
rítendő európai uniós finanszírozásra”. A
jelenlegi helyzet miatt a rossz köztisztaság-
menedzsmentet is okolják, amire megol-

dást ígérnek: „Az új szolgáltatási szerző-
dés, amelyet az önkormányzat alá fog írni,
tisztázni fogja a hulladékgazdálkodás min-
den részletét, átlátható szerződés lesz, rej-
tett költségek nélkül, hatékony, és a
marosvásárhelyiek javát szolgálja. Ezáltal
a város takarítása és tisztasága nem lesz
többé probléma. Kifizetjük a régi városve-
zetés által hátrahagyott összes büntetést, és
ismét működésbe hozzuk a hivatalt, ezáltal
megteremtve annak a lehetőségét, hogy to-
vábbi uniós támogatásokat szerezhessünk”. 

A közleményben még az is szerepel,
hogy a város vezetése jogi lépéseket tesz
azok ellen, akik az elmúlt években figyel-
men kívül hagyták a hulladékgazdálko-
dásra vonatkozó európai uniós
kötelezettségeket, illetve a büntetéseket
nem fizették ki időben, ami az intézmény
számláinak zárolásához vezetett. „Maros-
vásárhely Polgármesteri Hivatala elköte-
lezi magát, hogy az év végéig minden
szükséges lépést megtesz annak érdekében,
hogy a szelektív hulladékgyűjtés – az uniós
elvárásoknak megfelelően – végre gyakor-
lattá váljon” – zárul a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal sajtóközleménye. 

A Népújság érdeklődésére a hivatal ré-
széről azt a választ kaptuk, hogy a polgár-
mesteri hivatal számláinak zárolása
ellenére a hivatali alkalmazottak bére kifi-
zethető, a folyamatban levő uniós pályáza-
tok is finanszírozhatók. A jövőbeni
projektek vannak veszélyben, mivel, amíg
a számlák zároltak, a város nem pályázhat
vissza nem térítendő uniós alapokra. A pol-
gármesteri hivatal a héten kérvényt nyújt be
a Környezetvédelmi Minisztériumhoz, il-
letve a Környezetvédelmi Alaphoz, amely-
ben kötelezettséget vállal, hogy két éven
belül törleszti a felgyűlt környezetvédelmi
büntetést. Ha a hatóságok ezt elfogadják, a
polgármesteri hivatal számláit újra meg-
nyitják, ellenkező esetben az önkormányzat
kénytelen lesz a költségvetés átcsoportosí-
tása révén törleszteni a bírságot. 

Az utóbbi években több olyan
törvénymódosítás is volt Ro-
mániában, amelyek egyszerű-
sítik az örökbefogadást, talán
ez is hozzájárult ahhoz, hogy
Maros megyében is gyarapo-
dott azoknak a gyerekeknek a
száma, akik új családot talál-
tak. 2018-ban 39, 2019-ben
46, tavaly 55 gyereket fogad-
tak örökbe – derül ki a Maros
Megyei Gyermekvédelmi
Igazgatóságnak az örökbefo-
gadás napja akalmából köz-
zétett adataiból. 

Tavaly, a járvány ellenére, az
igazgatóság 44 családot tájékozta-
tott az örökbefogadás menetéről, és
végül 27 nyújtott be kérvényt, állí-
totta össze az iratcsomót, majd nyil-
vánították őket a hatóságok
alkalmasnak arra, hogy gyereket fo-
gadjanak örökbe. Tavaly a Maros
megyei védelmi rendszerben nevel-
kedő gyerekek közül 253-an voltak
bírósági végzéssel örökbefogadha-
tóvá nyilvánítva, 106 fiú és 147 kis-
lány, a legkisebb egyéves, a
legnagyobb pedig 14 éves volt. A
211 egészséges gyerek mellett 47-
en különböző sérültségi fokoza-
tokba voltak besorolva. Az örökbe
fogadó családra várók között test-
vérek is voltak, negyven esetben két
testvér, három esetben három test-
vér várt arra, hogy együtt vigyék
őket haza. Az elmúlt év végéig 55
gyereket adtak örökbe bírósági vég-
zéssel a megyében. A családokat ezt
követően még két évig figyelemmel
kísérik a gyermekjogvédelmi szak-

emberek. Idén eddig 27 család indí-
totta el az eljárást, közülük 17-et
nyilvánítottak örökbefogadásra al-
kalmasnak, 10 esetében folyamat-
ban van a procedúra. Idén eddig 44
gyereket találtak örökbefogadható-
nak, így jelenleg Maros megyében
202, egy és 14 év közötti kiskorú
(128 fiú és 74 kislány) közül vá-
laszthatnak a családok, akik állami
gondozásban lévő gyereket szeret-
nének nevelni. A szülőkre váró kis-
korúak közül 57-en fogyatékkal
élnek – tájékoztatta lapunkat a
Maros megyei helyzetképről Deak
Elida, a gyermekvédelmi igazgató-
ság igazgatóhelyettese.
Újabb kedvező törvénymódosítások

Az utóbbi években több olyan
törvénymódosítás látott napvilágot,
amelyek által lerövidült, illetve egy-
szerűbbé vált az örökbefogadási fo-
lyamat, hogy a hosszadalmas és

nehézkes procedúra ne riassza el
azokat a szülőket, akik gyereket fo-
gadnának örökbe, és minél több kis-
korú kerüljön a védelmi rendszerből
szerető családhoz. Legutóbb idén
március 26-án lépett életbe a több
módosítást is tartalmazó új örökbe-
fogadási törvény, amelynek az al-
kalmazási útmutatóira várnak –
tudtuk meg Deak Elidától.

Jó hír, hogy a módosítások öt
évre hosszabbítják meg az örökbe-
fogadói bizonylat érvényességét,
ami egyszerűsíti a folyamatot,
ugyanis előfordult, hogy a leendő
szülőknek két év alatt sem sikerült
megtalálniuk a megfelelő gyereket,
így lejárt a bizonylat érvényessége,
és újra kellett kezdeniük a procedú-
rát.

Egy másik, elsősorban a nagyobb
jövedelmű örökbe fogadó szülőkre
nézve jelentős módosítás, hogy a
törvény által biztosított egyévi ösz-

szeszokási szabadság idején kapott
juttatás nem egy adott összeg lesz,
hanem úgy számolják ki, mint a
gyermeknevelési szabadságon lévő
szülőknek járó összeget, azaz az
utóbbi két év, de nem kevesebb,
mint 12 hónap átlagjövedelmének
85 százalékát kapja.

Mivel a tapasztalat azt mutatja,
hogy az örökbefogadásra vállalkozó
párok általában minél kisebb,
egészséges gyereket szeretnének, a
módosított törvényben további
anyagi juttatások szerepelnek azok-
nak, akik nagyobb gyereket, fogya-
tékkal élőt vagy testvéreket együtt,
azaz a „nehezen örökbe fogadható”
kategóriából választanak. Ennek ér-
telmében a szociális referenciamu-
tató (aminek az értéke jelenleg 500
lej) 1,20-szerese, azaz havi hatszáz
lej jár azoknak, akik 3 és 6 év kö-
zötti gyermeket, könnyű vagy köze-
pes fogyatékkal élőt vagy
testvérpárt fogadnak örökbe. To-
vábbá havi 900 lej a 7 évesnél na-
gyobb, súlyos vagy halmozottan
súlyos fogyatékkal élő gyerekek
vagy három testvér után.

Amennyiben az örökbe fogadott
gyereknek terápiára van szüksége,
évi 1500 lejt juttatnak a családnak a
rehabilitációjával járó költségekre.
Emellett személyenként napi két-
száz lejjel támogatja az állam azo-
kat a szülőket, akik az
örökbefogadás előtt más megyébe
járnak a még állami gondozásban
lévő gyermeket meglátogatni az is-
merkedés idején.

Mindemellett az érintettek régóta
jelzik, sokat könnyítene az a módo-
sítás, miszerint ahhoz, hogy egy
gyermek örökbe adható legyen,
nem kellenne felkutatni a családta-
gokat negyedfokú rokonig, hogy
azok írásos beleegyezésüket adják,
hogy nem tartanak igényt a gye-
rekre, hanem elegendő lenne csu-
pán harmadfokú rokonig
visszamenni. Ez felgyorsítaná az
ügyintézést, annál is inkább, mivel
a hatóságok már akkor feltérképe-
zik a családot, amikor a gyermek ál-
lami gondozásba kerül. Van erre
törvénymódosító javaslat, azonban
még nem fogadták el – közölte az
igazgatóhelyettes.

Antalfi Imola

Deak Elida Fotó: Nagy Tibor (archív)

2020-ban a jövedelem
háztartásonként

átlagban havi
4840 lej volt

2020-ban 5216 lejre volt tehető egy romá-
niai háztartás havi átlagjövedelme, a költ-
ségek pedig 4372 lejre emelkedtek, azaz a
bevételek 83,8%-át tették ki – derül ki az
Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn
közzétett adatsorából.

Az INS adatai szerint a pénzjövedelem háztartá-
sonként átlagban havi 4840 lejt tett ki (személyen-
ként 1884 lejt), azaz 8,7%-kal többet, mint
2019-ben; a természetbeni jövedelem pedig havi
376 lejt (146 lejt személyenként), azaz 11,7%-kal
többet, mint 2019-ben.

Az összbevétel havi átlaga 5216 lej volt tavaly
egy háztartásra számolva, ami 2031 lejt jelent fe-
jenként; a növekedés 2019-hez viszonyítva 8,9%,
illetve 9,6%-os.

Egy háztartás havi költségei átlagban 4372 lejre
rúgtak tavaly, ami a bevétel 83,8%-át teszi ki, és
1,6%-os csökkenést mutat a referenciaidőszakhoz
viszonyítva.

A bérek és az ezekhez kapcsolható juttatások tet-
ték ki a háztartások havi bevételének 68,2%-át.
Emellett 19%-ot (2019-ben ez 18,4% volt) tettek ki
a különböző szolgáltatásokért kapott jövedelmek,
1,8%-ot (2019-ben 2%) az önálló, nem mezőgaz-
dasági tevékenységből származó jövedelem, 1,7%-
ot (2019-ben 1,8%) a mezőgazdasági
tevékenységből származó jövedelem és 7,2%-ot
(2019-ben 7%) a természetbeni jövedelmek, első-
sorban az agrár-élelmiszeripari termékek saját for-
rásból történő fogyasztásának értéke (6,1%
2020-ban, 5,8% 2019-ben).

A háztartási kiadások főbb tételei a következők:
élelmiszerek, nem élelmiszeripari termékek, szol-
gáltatások, társadalombiztosítások, adók és illeté-
kek, a mezőgazdasági termeléshez szükséges
eszközök és anyagok megvásárlása.

Az INS rámutat: a lakosság elhanyagolható ösz-
szeget (átlagosan a kiadások mindössze 0,5%-át,
2019-ben ez 0,6% volt) költ ingatlan- vagy terület-
vásárlásra. (Agerpres)

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
Két év alatt fizetné ki a környezetvédelmi bírságot

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának közel négymillió lejnyi kör-
nyezetvédelmi büntetést kell fizetnie, mert az elmúlt 10 évben az intéz-
mény egyetlen intézkedést sem hozott a városi hulladék szelektív
gyűjtése érdekében – áll a hivatal sajtóosztálya által szerkesztőségünkbe
eljuttatott közleményben. Kérdésünkre a hivatal részéről azt a választ
kaptuk, hogy az önkormányzat két év leforgása alatt fizetné ki a bírságot,
ennek a lehetőségét fogja kérni a Környezetvédelmi Alaptól. 

Fotó: Nagy Tibor (archív)
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Megyénkben több mint kétszázan várnak új családra
Tavaly 55 gyereket fogadtak örökbe

Menyhárt Borbála



„Csúcstalálkozónak” indult a
székelyföldi magyar lapok, a
vendéglátó Háromszék, a
Hargita Népe, a Brassói Lapok
és a Népújság munkatársai-
nak hagyományos évi szak-
mai megbeszélése, amelynek
Erdély legmagasabban fekvő
települése, Kommandó volt a
helyszíne. 

Onnan pedig az 1777 méteres
Lakóca-csúcs „meghódítása” volt a
cél, hogy a Kárpát-kanyarra és a
Fogarasi-havasokra nyíló pazar ki-
látásban gyönyörködhessünk, de az
időjárás sajnos nem járt a kedvünk-
ben. A szolgálatos meteorológus
szerint az esőre hajló, borús időben
a tető sűrű ködbe burkolódzott, s
nemhogy a távolba, de talán az or-
runk hegyéig sem láttunk volna el,
így a „csúcstalálkozóra” nem került
sor. 

De egy igazi újságíró sohasem
maradhat téma nélkül. Vendéglátó
kollégánk, Gazda Zoltán vezetésé-
vel a települést és környékét jártuk
be, a pisztrángos Nagy-Bászka völ-
gyét, ahol a hajdani vámház (kincs-
tári ház) még látható, továbbá a
tőzeglápot és egy közelebbi kilátót,
ahonnan a települést és környékét
tekinthettük meg. Az ellentétek vi-
lágát, a meseszép természeti kör-
nyezetet és a kiábrándító látványt
nyújtó kifosztott gyártelep, a haj-
dani hegyi vasút tönkrement emlé-
keit, a rozsdamarta vasúti kocsikat,
a félig-meddig felszedett síneket.
Az állomásépület vendéglővé ala-
kulva menekült meg a pusztulástól,
ahol egy régi vasúti kocsiban ki-
szolgálják a vendégeket. Sétánk
során megtekintettük a fakitermelő
munkásoknak emléket állító parkot
és a falumúzeumot is, ahol Szabó
Mária helytörténész mutatta be a
szebb napokat látott település törté-
netét, tárgyi emlékeit. Megható volt

a hozzáértése és lelkesedése, ami a
múzeumnak összegyűjtött gazdag
anyag korszerű bemutatása érdeké-
ben megyei szinten is nagyobb tá-
mogatást érdemelne. 

A séta során, bár időnként a cse-
pergő eső sem kímélt, bőven volt al-
kalom a beszélgetésre, szerkesz-
tőségi és egyéb témák megvitatá-
sára. A kommandói értelmiségiek-
nek a fogyatkozó lakosú település
iránti ragaszkodását, szeretetét tük-
rözte Opra-Béni Béla iskolaigaz-
gató előadása, aki a település és a
kommandói oktatás múltjáról és je-
lenéről számolt be, és válaszolt tü-
relmesen a kollégák minden
kérdésére. Érdeklődésünkre el-
mondta, hogyan vágták el a tűz útját
a helybeliek hozzájárulásával, és
mentették meg a felgyúlt régi isko-
lából, amit lehetett. Sajnálkozva
tette hozzá, hogy az új, tornyos is-
kola építése talán tűzvédelmi vagy
egyéb okok miatt abbamaradt. Elő-
adásában elhangzott, hogy a kilenc
nemzetiségből összeolvadt kom-
mandói lakosság 95 százalékban
magyarnak vallja magát, az iskolás

gyermekek száma azonban fokoza-
tosan csökken. Mára már megszűnt
az a vonzerő, amely a település ki-
alakulásakor munkát, ingyenlakást
és Erdélyben másodikként villany-
világítást ígért a Kommandóra tele-
pülőknek. A mai fiatalok többsége
viszont – ahogy érdeklődésünkre el-
mondták – a külföldi munkát vá-
lasztja. 

Az esti megbeszélésen a kollégák
bemutatták a Székelyföldi Magyar
Újságírók Egyesülete által kiadott
Gúnyhatár című könyvet (Illye-
falva, 2021), amelynek megjelente-
tését Galbács Pál támogatta, és
amelyet Ambrus Attila szerkesztett.
A kötet az elismert vajdasági kari-
katurista, Léphaft Pált több mint
félszáz karikatúráját tartalmazza,
amelyekhez tíz országból felkért új-
ságírók írtak jegyzetet.

A találkozón Farkas Melánia Te-
mesváron élő, székelyföldi szárma-
zású kolléganőnk is bemutatta
helyes nyelvhasználatról szóló kö-
teteit, majd hivatásos társasági tán-
cosként új táncokat tanított
azoknak, akik még bírták szusszal.

És nem szóltunk még a tanácsko-
zás helyszínéről, a korszerűen újjáé-
pített Kommando Camp
szálláshelyről, amelynek a központi
épületében 100 férőhelyes ebédlő és
biliárdasztal található. A másik két
épületében húsz két- és háromágyas
szobában tudják elszállásolni a ven-
dégeket. Az épületegyüttes az udva-
ron levő fedett társalgóval, meleg
vizű dézsával várja a vendégeket, és
lehetőséget nyújt a mozgásra, labda-
játékokra is a sportpályák révén, ahol
kollégáink is összemérték erejüket.

A tábor kiváló helyszín közös-
ségi rendezvényekre, konferenciák,
csapatépítő tréningek szervezésére.
A jobb sorsra érdemes település lát-
ványából kiindulva talán nem lenne
haszontalan ifjú műépítész- és táj-
építész-hallgatókat is vendégül látni
a táborban, cserében a Kommandó
mai arculatának átrajzolására, lehe-
tőségeinek jobb kihasználására el-
készülő tervekért. 

Végül pedig köszönet a szerve-
zőknek, Vajda György és Gazda
Zoltán kollégáinknak a „csúcsta-
lan”, de végül is kellemes találko-
zóért. 

Az átadási ünnepélyt a világjár-
vány miatt halasztani kellett, így az
óvintézkedések enyhülése után
szervezte meg a konzulátus a cere-
móniát, a meghívottak, barátok és
munkatársak körében. Jelen voltak
többek között: Péter Ferenc, a
Maros Megyei Tanács elnöke, Márk
Endre, Szászrégen polgármestere,
helyi tanácsosok, a szászrégeni ma-
gyar egyházak képviselői. A nem-
zeti himnusz eléneklése után dr.
Tóth László főkonzul köszöntötte a
jelenlevőket. Elmondta, hogy a vi-
lágjárvány arra is rámutatott, hogy
milyen sérülékeny az emberiség,
mennyire fontosak az egészségügyi
és a szociális intézkedések. A ma-
gyar kormány nemcsak a külhoni
magyarok identitását erősíti, hanem
odafigyel a gazdasági, egészség-
ügyi és szociális gondokra, ezek
enyhítésére is a különböző intézmé-
nyek támogatásával, az odaadó
munka elismerésével. A magyar
kormány a keresztényi értekek mel-
lett kötelezte el magát, a sokat meg-
élt Európában a kereszténységnek
megtartó ereje van. Az orvosok so-
hasem mások ellen, hanem máso-
kért tevékenykednek, ők „az élet
napszámosai”, akiknek munkájától
sok esetben életek függnek. A kon-
zul azt is kiemelte: a kitüntetéssel
nem csak a diakóniai szolgálatot

végzőkre, hanem mindazokra tisz-
telettel gondol, akik felvállalták a
küzdelmet a világjárvánnyal. Dr.
Székely Annamária és a diakóniai
szolgálat munkája pedig messze-
mutatóan példaértékű – foglalhat-
nánk össze a főkonzul köszöntőjét. 

A kitüntetett laudációját Percze
László konzul olvasta fel. Ebben
többek között a következők állnak:
Székely Annamária Stefánia 1975.
november 21-én született a mára-
marosi Borsán. Általános iskolai ta-
nulmányait 1990-ben szülő-
falujában fejezi be. 1994-ben érett-
ségizik Besztercén, általános egész-
ségügyi asszisztensi végzettséget
szerez, majd 2000-ben általános or-
vosi diplomát Kolozsváron. 2003-
tól dolgozik a Diakónia Keresztyén
Alapítvány Szászrégeni Fiókszerve-
zetének létrehozásán, 2006-tól
pedig a Diakónia ügyvezető igazga-
tója. 2007-ben Marosvásárhelyen
családorvosi szakképesítést szerez,
és 2008-tól vezeti Szászrégenben
családorvosi magánpraxisát. 2010
és 2013 között szakirányú képesí-
tést nyer. 2018-ban sikeres főorvosi
vizsgát tesz Marosvásárhelyen. 

Dr. Székely Annamária Stefánia
életpályájának meghatározó körül-
ménye a kisebbségi léthelyzet. A ki-
sebbségi sors belőle nem
visszahúzódást vált ki, hanem hű-
ségre és teljesítményre sarkallja. A
szűkebben vett orvosi feladatkör

határait meghaladó vállalással lelki-
pásztor férjével együtt 2003-ban
kezdi megszervezni a Diakóniai
Keresztyén Alapítvány Szászrégeni
Fiókját, melynek alakulásától fogva
ügyvezető igazgatója.

A szolgálat immár másfél évti-
zede – a rendkívül elhivatott mun-
katársak közreműködésével – a
város és városkörnyék számos tele-
pülésén látja el ágyhoz kötötten élő,
illetve súlyos, sokszor gyógyíthatat-
lan betegségben szenvedő emberek
ezreinek magas szintű házi gondo-
zását, ápolását, gyógyászati segéd-
eszközökkel való ellátását. Ezen
programot fogyatékos személyek
számára szervezett nappali ellátás,
illetve más karitatív kezdeményezé-
sek is gazdagítják. Dr. Székely An-
namária Stefánia családorvosi és
szolgálatvezetői munkáját keresz-
tyéni lelkület, felebaráti szeretet és
a szenvedő ember iránti alázat hatja
át. Magyar, román, cigány, szász és
más anyanyelvű betegei körében

végzett áldozatos munkájával meg-
becsülést és tiszteletet szerzett ön-
maga, illetve saját nemzeti
közössége iránt az etnikailag még
ma is sokszínű Szászrégenben és
környékén.

Dr. Székely Annamária a beteg-
ellátás területén folytatott magas
színvonalú szakmai tevékenysége,
valamint a krónikus betegek házi
gondozása érdekében végzett oda-
adó, áldozatos munkája elismerése-
ként vehette át a dr. Áder János
köztársasági elnök által adományo-
zott érdemkeresztet. 

A kitüntetés átvétele után dr. 
Székely Annamária megköszönte
családjának, munkatársainak, az
egyházközségnek a kitartó munkát,
amivel segítették a diakóniai szol-
gálatot. 

Ezt követően Grezsa István, a
magyar kormány Kárpát-medencei
óvodafejlesztési programjának ko-
ordinálásáért felelős miniszteri biz-
tos beszédében hangsúlyozta, hogy

különös figyelmet érdemel az, ami-
kor a szórványban a magyar nem-
zeti közösség „kitermel” ilyen
helytállást, amely elképzelhetetlen
a keresztény lelkiség nélkül, ame-
lyet a református egyház biztosít. A
diakóniai szolgálat munkatársai
„utolsó percig méltóságot adnak a
létezésnek”, és ez a munka különös
odafigyelést, lélekjelenlétet igényel.
A szászrégeni szolgálat nemcsak a
városban, hanem a környező fal-
vakban is teljesíti küldetését, és ezt
az odaadó munkát értékelte a köz-
társasági elnök is – mondta többek
között a miniszteri biztos. 

Kató Béla, az Erdélyi Reformá-
tus Egyházkerület püspöke el-
mondta: azzal a céllal hozták létre
ezt az intézményrendszert, hogy
szakmai kompetenciával biztosítsák
a keresztényi szolgálatot a rászoru-
lóknak. Mindezt úttörőként vállalta
és teljesíti Székely György lelki-
pásztor és felesége, Annamária. A
szolgálat különösen felértékelődik
akkor, amikor egyre többen vándo-
rolnak el, egyedül maradnak és
gondozásra szorulnak az itthon ma-
radott idősek. Az állam szociális
feladatait kiegészítve önálló jogi
státussal rendelkező központokat
hozott létre az egyházkerület,
amelynek tevékenységét koordinál-
ják. A legnagyobb feladatot a rend-
szer kiépítése és működtetése
jelenti. Jelenleg a kerületben 
mintegy négyszáz ember dolgozik
önfeláldozóan a rászorulókért. A
legjobb helyre került a kitüntetés –
mondta a püspök –, hiszen a szol-
gálat léte, működése erősíti a közös-
séget, további terveik is vannak, így
„erős bástyája, védelme és bizo-
dalma” lehet a szászrégenieknek a
diakóniai stzolgálat. 

Antal Szabolcs szászrégeni kö-
zépiskolás diák elszavalta Vörös-
marty Szózat című versét, majd a
jelenlevők is gratulálhattak a kitün-
tetettnek. 

Kommandói látkép Fotó: Bodolai Gyöngyi

Könyvbemutató Fotó: Vajda György

Vajda György

Fotó: Vajda György

Bodolai Gyöngyi

Egy közösségnek szánt elismerés 
Magyar állami kitüntetést kapott dr. Székely Annamária 

Június 2-án, szerdán délelőtt Szászrégenben, a Radnótfáji Re-
formátus Egyházközség kistemplomában rövid ünnepség ke-
retében kitüntették dr. Székely Annamária családorvost, a
Diakónia Keresztyén Alapítvány Szászrégeni Fiókjának ügyve-
zető igazgatóját. Dr. Áder János köztársasági elnök a nemzeti
újrakezdés évében a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából
dr. Székely Annamáriának a szolgálat alapításáért és működ-
tetéséért Magyar Arany Érdemkeresztet ítélt oda, ezt most
vehette át dr. Tóth Lászlótól, Magyarország Csíkszeredai Fő-
konzulátusának főkonzuljától. 
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A csúcsra nem értünk fel
De marad még lehetőség



emelettel 2.200.000 lej értékben –
sok gyerek van, akik délelőtt és dél-
után járnak iskolába, a bővítés után
egyszerre tanulhatnak mindany-
nyian; 13 híd van a község terüle-
tén, ebből hét nagy (hat méter
nyitású), amelyből négy összeköti
Désfalvát a gálfalvi községgel, ezek
nagyon rossz állapotban voltak. A
77.000.000 lejes pályázatból öt
nagy hidat már felújítottunk, most
következnek a kisebbek. A két to-
vábbi nagy híd – egy Szászcsává-
son, egy pedig Somostelkén – és a
két közepes méretű, négy méter
nyitású híd felújítására a közeljövő-
ben kerül sor. A negyedik PNDL II-
s pályázatunk keretében
Szászcsáváson 1.250.000 lej érték-
ben egy óvodát építünk, mert a régit
ezelőtt pár évvel a református egy-
ház visszaigényelte, de sajnos nem
fektettek bele, emiatt olyan álla-
potba került, hogy a gyerekeket ki
kellett költöztetni onnan.

A vidékfejlesztési ügynökség
(AFIR) programjának keretében a
nagy kultúrotthonok felújítására pá-
lyáztunk 26.000.000 lej értékben.
Teljes felújításról van szó, a padló-
zattól a tetőzetig. Haranglábon, Mi-
kefalván és Szászcsáváson 50-60
százalékban már elkészültek.
Ugyanebben a programban pályáz-
tunk a kultúrotthonok felszerelésére
– székek, irodai berendezések, asz-
talok, függönyök, hangtechnika –
is. Megnyertük a pályázatot, már
csak a beszerelés, felszerelés van
hátra, természetesen a belső munká-
latok elkészülte után.

Az idén fogtunk neki egy új ha-
lottasház építésének Haranglábon.
Ez lesz a község nagy falvaiban a
negyedik halottasház. 60-70 száza-
lékban már elkészült, körülbelül két
hónap múlva átadjuk. Az idén
Abosfalván is tervezünk egy kisebb
méretű halottasházat építeni. 

Aszfaltút a község szinte
teljes területén

Községszinten hat kilométernyi
utca maradt aszfaltozatlan, de a
múlt héten erre is elkészültek az
előtanulmányok, várjuk a kiírást,
hogy pályázhassunk. Ezeken az ut-
cákon kívül a község mindegyik
útja, utcája aszfaltozott, és ha sike-
rül ezeket is leaszfaltoznunk, akkor
elmondhatjuk magunkról, amit na-

gyon kevesen, hogy egy apró ut-
cácska sem maradt földút! A kana-
lizáláshoz szükséges előtanulmányt
éppen ezért úgy készítettük, hogy
az út két oldalán vezetnek majd a
csatornák, így nem kell majd az
aszfaltréteget felszedni, a legrosz-
szabb esetben is csak átfúrnak alatta
néhány helyen, ha szükséges. Több
mint 30 térfigyelő kamera van a
községben, ezek számát is bővíteni
kívánjuk. 

Az idei költségvetésünkben sze-
repel még egy-két parkoló kiépítése
és egy műfüves sportpálya kialakí-
tása. Persze ezekre is pályázunk, ha
nem nyerünk, akkor önerőből való-
sítjuk meg. Az utóbbi harminc
évben a község területén nem épült
park, sportpálya, semmi olyasmi,
amit a fiatalok használhatnának. 

Nagy gond,
hogy nincs vízhálózat

A község legnagyobb gondja az
ivó- és a szennyvízhálózat, azaz
ezek nemléte. A leendő vízhálóza-
tunk szerepel az uniós mesterterv-
ben, több más Maros megyei
településsel egyetemben, de az
Aquaserv nem hajlandó az előtanul-
mánynál tovább lépni. Kilépni
azonban nem engednek, és arra sem
kapunk engedélyt tőlük, hogy öne-
rőből kiépítsük a vízhálózatot. Be-
lefoglaltak egy uniós nyertes
pályázatba, és arra hivatkoznak,
hogy ha kilépünk, ők elveszítik a
pályázatot. Ugyanakkor a vizet sem

vezetik be. De legalább a szenny-
vízhálózat nem szerepel ebben a pá-
lyázatban, így a csatornázáshoz
szükséges előtanulmányokat az
idén elkészítettük, és amint kiírják,
erre is pályázunk.

A földek telekelése is problémát
jelent. Azzal van szerencsénk, hogy

községszinten egy-két nagy cég
dolgozik a földeken, amelyek na-
gyon sok földet felvásároltak, és
egyúttal telekeltették is azokat. A
következő hónapban elkezdjük mi
is a telekelést, amely gyorsabban
fog menni, mint máshol, éppen az
előbbi ok miatt. Remélem, ilyen
szempontból rövid idő alatt utolér-
jük majd a szomszédos községeket. 

További gondunk, hogy nincsen
központi iskolánk, ezért úgy döntöt-
tünk, hogy kibővítjük a désfalvi in-
tézményt, és központi iskolává
tesszük. Körülbelül 700 gyerek él a
községben, de csak 350-400 jár
rendszeresen iskolába. Az óvoda
mindegyik faluban megmarad. A ta-
nárok máshonnan ingáznak, helyiek
kevesen vannak. Az önkormányzat
több állást is meghirdetett, de sajnos
oda jutottunk, hogy egyszerűen
nem jönnek az emberek. Legutóbb
egy sofőrposztot hirdettünk meg a
mikrobuszra, 2100 lejes nettó fize-
téssel, de azt mondták, annyiért
nem jönnek dolgozni.

Van, és még sincsen
elöregedés

A fiatalok helyzete, számaránya
községszinten faluról falura válto-
zik. Haranglábról a fiatalok elmen-
nek külföldre dolgozni, de
visszajönnek, megveszik és felújít-
ják a régi házakat, tehát itt marad-
nak. Désfalván, Szászcsáváson ez
kevésbé jellemző. Általános tapasz-
talat, hogy akik iskolát végeznek
városon, azok már nem jönnek visz-
sza. A családi házakat már csak hét-

végi háznak használják. Két-három
falunk sajnos nagyon kiöregedett.
Somostelkén az ott maradt, néhány
idős mellett például már szinte csak
cigányok laknak. Szászcsávásról,
amely nagyon erős magyar falu
volt, a fiatalok nagy része elköltö-
zött. A község lélekszámát jelenleg
55 százalékban a magyar, 35 száza-
lékban a roma és 10 százalékban a
román közösség képezi. A magyar
és a román közösség lélekszáma
csökken, a roma közösségé nő.
Emiatt nem mondhatjuk, hogy elö-
regedő a község. A gondot az jelenti
– ahogyan számos más település
esetében is –, hogy nagyon nehéz
integrálni őket. Szászcsáváson és
Haranglábon, amikor a szülők két
hónapig külföldön dolgoznak, az is-
kola szinte teljesen üres. Hiába me-
gyünk ki, és hozzuk be a
gyerekeket, a harmadik napon már
úgysem jönnek. Désfalván már el-
értük azt, hogy legalább iskolába
járnak rendszeresen. Rengeteg szo-
ciális segélyesünk van – körülbelül
300 iratcsomó, mindegyikben leg-
alább 3-4 személy… Számos fel-

zárkóztatási programot kezdemé-
nyeztünk vagy láttunk vendégül,
kurzusokat tartunk idősebbeknek,
fiataloknak, de nem jönnek el
ezekre sem.

Hanyatló kulturális élet
A kulturális élet az utóbbi 15 év

alatt csak hanyatlik. Szászcsáváson
nagyon híres, régi és látogatott tánc-
tábor működött, ennek a megszer-
vezése körülbelül két éve leállt. A
170 éves, szintén nagyon nevezetes
kórus működik, a cigányzenekart
próbáljuk támogatni, ám ezeken
kívül sajnos semmi sincs. Nincsen
aki foglalkozzon az emberekkel, és
már igény sincs rá. A járvány na-
gyon elidegenített egymástól min-
denkit, ez sem segít a kulturális élet
újraindításában. Régebb kiültek a
kapu elé, beszélgettek, ma már
nem. Ezelőtt 10 évvel felújítottuk a
kuglipályánkat, de pár hét elteltével
megszűnt iránta az érdeklődés. Be
kellett zárjuk. A járvány előtt több
rendezvényt is szerveztünk évente,
kosarasbálokat, szüreti bálokat, fa-
lunapokat – reméljük, ismét sikerül. 

Jó az új út,
de nem a községnek!

Az egyik legnagyobb gondot a
községen keresztül vezető, frissen
felújított megyei út okozza – Mike-
falva és Abosfalva lakói keményen
megszenvednek miatta. Eltűntek a
sáncok, ami falun elképzelhetetlen.
A kivitelező föld alatti csatornát
fektetett le, ami szinte semmihez
sem csatlakozik, így a két héttel ez-

előtti nagy esőzés miatt a dombok-
ról lezúduló víz 30-40 házat
árasztott el. De a tervezőt ez nem
érdekli. A cégtől kezdve a megyei
tanácsig mindenhova küldtem átira-
tot az ügyben, jelenleg a válaszra
várunk. 

A határban lévő sáncok, patakok
takarítási kötelezettségét az önkor-
mányzatokra sózták, és ez rengeteg
pénzbe kerül, pályázati lehetőségek
pedig nincsenek. Lehet, hogy az
árvíz kialakulását ez is befolyásolta,
de legnagyobb részben az új út és a
felszámolt sáncok miatt történt, ami
történt. És ez évente többször meg
fog ismétlődni, ha nem találnak rá
megoldást. Arról nem is beszélve,
hogy számos lakos mindmáig nem
tud a saját udvarára autóval be-
menni, mert feltörték a járdát, és
semmit sem alakítottak ki helyette.
A híd melletti gyalogátjárót össze-
törték, így az iskolába járó gyere-
keknek ki kell menniük az úttestre.
Mindezeket felsoroltam, remélem,
a megyei tanácsnál megoldást talál-
nak rá – mondta Béres János pol-
gármester. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Tizenhárom hidat újítanak fel a községben   Fotó: Nagy Tibor

Épül az új halottasház

Fejlődő község varázslatos tájban
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Béres János polgármester



A Red Bull mexikói versenyzője,
Sergio Pérez nyerte meg a vasár-
napi Forma–1-es Azeri Nagydíjat,
amelyen sem az összetettben vezető
csapattársa, Max Verstappen, sem
pedig a címvédő és hétszeres világ-
bajnok Lewis Hamilton, a Merce-
des brit pilótája nem szerzett
pontot. A 31 éves Péreznek ez pá-
lyafutása második futamgyőzelme,
a Red Bull-lal pedig az első.

Pérez mögött a négyszeres vb-
győztes Sebastian Vettel, az Aston
Martin német versenyzője ért célba
másodikként, míg az Alpha Tauri
francia pilótája, Pierre Gasly har-
madikként.

Az 51 körös futamot sokáig Vers-
tappen vezette, a holland pilóta
azonban a 47. körben a célegyenes-
ben bal hátsó defektet kapott, a fal-
nak csapódott, és fel kellett adnia a
versenyt. Az ezt követő újraindítás-
nál Hamilton nagyot hibázott, és a
mezőny végére esett vissza.

A rajtnál nem történt változás az
élmezőnyben, a pole pozícióból
startoló Charles Leclerc (Ferrari)
megőrizte az első helyet, Hamilton
pedig másodiknak, Verstappen har-
madiknak sorolt be. A második kör
végén Hamilton a célegyenesben
megelőzte Leclerc-t, négy körrel
később Verstappen, majd Pérez is
elment a monacói mellett.

A 11. kör végén Hamilton kiállt
a bokszba kerékcserére, Verstappen
pedig egy körrel később kapott új
gumikat, és az élre állt, mivel a brit
címvédő bokszkiállása 2-2,5 má-
sodperccel lassúbb volt a megszo-
kottnál. Pérez a 13. kör végén járt a
bokszban, és ő is Hamilton elé ért
vissza a pályára.

A 20. körben Verstappen, Pérez,
Hamilton volt az első három sor-
rendje, aztán a 31. körben Lance
Stroll (Aston Martin) nagy sebes-

ségnél hátsó defektet kapott, ami-
nek következtében a falnak csapó-
dott. A versenybíróság a baleset
miatt a pályára küldte a biztonsági
autót, amely a 36. körben engedte
útjára a mezőnyt.

Az újraindításnál Verstappen
megtartotta az első helyet, mögötte
Pérez és Hamilton száguldott.

A hajrához közeledve változatlan
volt a sorrend a dobogós helyeken,
a 47. körben azonban Verstappen a
célegyenesben bal hátsó defektet

kapott, emiatt a szalagkorlátnak
csapódott, és fel kellett adnia a ver-
senyt, amelyet egy körrel később
piros zászlóval félbeszakítottak.

Az utolsó három körnek állórajt-
tal vágott neki a mezőny, a startnál
pedig Hamilton megpróbált be-
vágni Pérez mellé, ám elfékezte az

első kanyart, kihajtott a bukótérbe,
és visszaesett a mezőny végére. A
leintésig Pérez már nem hibázott,
mögötte pedig a kiváló versenyt
futó Vettel és Gasly ért célba máso-
dikként és harmadikként.

A vb két hét múlva Franciaor-
szágban folytatódik.

Pérez győzött az Azeri Nagydíjon, Verstappen és Hamilton pont nélkül maradt

Tizenegyesgóllal nyert Anglia Románia ellen

A következő bajnoki idényben is a má-
sodosztályban szerepel a Marosvásárhelyi
CSU Medicina kosárlabdacsapata, hiába
tisztázta a sportági szövetség a félreértést,
és tette egyértelművé, hogy igenis indul-
hatna az élvonalban. George Trif alakulata
azonban a pályán nem tudta kiharcolni az
első két hely egyikét az 1. liga döntő torná-
ján. A feljutást a Bukaresti Rapid és a CSM
Ploieşti vívta ki.

A Ploieşti–Marosvásárhely mérkőzés
döntötte el a második feljutó kilétét az 1.
liga döntő tornáján. A két város más együt-
tesei (a Maros KK, illetve az Asesoft Ploi-
eşti) korábban két bajnoki döntőt is játszott
egymás ellen, nem is annyira régen, most
azonban a feljutásért küzdöttek egymással.
S akár a bajnoki döntőkön, ezúttal is Ploi-
eşti győzött.

Már a kezdet se volt a legjobb a marosvá-
sárhelyi csapat számára, amely számos elron-
tott triplakísérlettel indított. Eközben a
ploieşti-iek az első negyedben szinte mindent
bedobtak kosár alól, a palánk alatt egyedural-
kodó Ene révén több mint egyértelmű volt a
fölényük, miután Șolopát eltiltották az első
fordulóban történt incidens miatt. Ennek el-
lenére sikerült tartani velük a lépést, miután
több labdát veszítettek dobás nélkül. A máso-
dik negyedben többször volt esélye a maros-
vásárhelyi alakulatnak, hogy kissé meglépjen

ellenfelétől, de minden ilyen esélyt elpuská-
zott, kimaradtak a támadások, amikor előny-
höz juthatott volna, így soha nem vezetett
több mint 3 ponttal.

A lendület a harmadik negyedben tört meg,
néhány rossz döntés miatt az ellenfél egymás
után védekezte ki a marosvásárhelyi támadá-
sokat, majd nagyon könnyen szerzett zsinór-
ban pontokat, a 16-0-s roham pedig
megpecsételte a mérkőzés és a feljutás sorsát.
Csak mínusz tizenhat után ocsúdott fel kissé

a CSU Medicina, ám egy ekkora téttel bíró
mérkőzésen gyakorlatilag lehetetlen volt a
hátrányt behozni, ráadásul az ellenfél pályá-
ján.

A számok beszédesek. Ene 36 pontja és 17
lepattanója döntő fontosságú volt. Egész egy-
szerűen nem volt, aki megállítsa a palánk
alatt – és nem azért, mert olyan fenomenális
beállós. Ha Șolopa van, ezek a számok biztos
kisebbek lennének. A CSU Medicina legfőbb
fegyvere magas ember híján a triplák lettek

volna, azokat azonban csak 24%-kal dobta
(8/33), maga Martinić csak egyet értékesített.
A győzelemhez legalább 35-40% kellett
volna. A lepattanók aránya 30-50, nem sok
helyet hagy a magyarázkodásra. Ja, és 
Ploieşti 14 pontot szerzett 27 szabaddobás-
ból, a Medicina összesen 10 szabaddobást ka-
pott az egész meccsen.

Románia 51 év után elvesztette
veretlenségét az angol nemzeti ti-
zenegy ellen. A labdarúgó-Eb-t
megelőző utolsó felkészülési mér-
kőzésükön a szigetországiak Mar-
cus Rashford tizenegyesével múlták
felül Romániát. 

A büntetőt a válogatottban újonc
Tiberiu Căpuşă idézte elő, aki
mindössze egy perccel azután, hogy
pályára lépett, buktatta Grealisht.

A hazai együttesnek volt még
egy tizenegyese, a 77. percben Chi-
r cheş felvágta Calvert-Lewint. Jor-
dan Henderson lövését azonban
hárította a románok kapusa, Florin
Niţă.

A 40. percben egy néző behatolt
a játéktérre, a biztonságiak azonban
gyorsan elkapták, és kivezették.

Anglia zsinórban hatodik mecs-
csét nyerte, amelyeken mindössze
egy gólt kapott.

A mérkőzés kezdete előtt az
angol csapat játékosai ismételten le-
térdeltek, hogy kifejezzék támoga-
tásukat a rasszizmusellenes Black

Lives Matter-mozgalommal. A
román csapat kilenc játékosa csat-
lakozott hozzájuk, kettő (Stanciu és
Nedelcearu) azonban állva maradt.
A közönség egy része kifütyülte a
hazai játékosokat, akik már egy éve
minden meccs előtt így tesznek.

Marad a másodosztályban a kosárlabdacsapat Jegyzőkönyv
Kosárlabda 1. liga, döntő torna, 5. for-

duló: Marosvásárhelyi CSU Medicina –
CSM Ploieşti 74-80 (17-20, 21-17, 15-28,
21-15)

Ploiești, Olimpia sportcsarnok, 100 néző.
Vezette: LaurenViu Grigoraș (Bodzavásár),
Mihai Bănică (Bukarest), Michael Nicoară
(Bukarest). Ellenőr: Bedir Sefer (Corabia).

CSU Medicina: Martinić 29 pont (1),
Bölöni 18 (4), Steff 8 (2), Engi-Rosenfeld
6, Tălmăcean 4, Györki 3 (1), Szilveszter 2,
Blaga 2, Mureșan 2, Nistor.

CSM Ploiești: Ene 36, NegoiVescu 14,
Reynolds 10 (1), Carabulea 9, Iancu 5 (1),
Ianuli 4, Damian 2, Dumitru, NeguV.

Jegyzőkönyv
Barátságos labdarúgó-mérkőzés: Anglia – Románia 1-0 (0-0)
Middlesbrough, vezette: Tiago Bruno Lopes Martins (portugál).
Gólszerző: Rashford (68. – büntetőből).
Sárga lap: A. Ivan (58.).
Anglia: Johnstone – Godfrey, White, Mings, Shaw (75. Trippier) –

Grealish, Phillips (46. Henderson), Ward-Prowse (65. Rice) – Rashford
(75. Lingard), Calvert-Lewin (82. Watkins), Sancho (66. Bellingham).

Románia: Niţă – Sorescu (66. Căpuşă), Chiricheş, Nedelcearu (84.
A. Rus), Camora – Cicâldău (80. Budescu), P. Marin, Stanciu – Păun
(80. Băluţă), Alibec (66. I. Hagi ), A. Ivan.

Eredményjelző
Forma–1-es Azeri Nagydíj, Baku (51 kör, 306,049 km)
* pontszerzők: 1. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 2:13:36.410 óra,

2. Sebastian Vettel (német, Aston Martin) 1.385 másodperc hátrány, 3.
Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 2.762 mp h., 4. Charles Leclerc (mo-
nacói, Ferrari) 3.828 mp h., 5. Lando Norris (brit, McLaren) 4.754 mp
h., 6. Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 6.382 mp h., 7. Cunoda Juki
(japán, Alpha Tauri) 6.624 mp h., 8. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari)
7.709 mp h., 9. Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren) 8.874 mp h., 10.
Kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo) 9.576 mp h.

* leggyorsabb kör: 1:41.481 perc, Max Verstappen (holland, Red
Bull, 45. kör)

* pole pozíció: Leclerc

Eredményjelző
Kosárlabda 1. liga, döntő torna, 5. for-

duló (vasárnap): Bukaresti Agronomia –
Bukaresti Ştiinţa 55:50, Bukaresti Rapid –
Nagyszebeni CSU II 72:52, Marosvásár-
helyi CSU Medicina – CSM Ploieşti
74:80.

A vb-pontversenyek állása
* versenyzők: 1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 105 pont, 2.

Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 101, 3. Pérez 69, 4. Norris 66, 5. Lec-
lerc 52, 6. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 47, 7. Sainz 42, 8. Gasly
31, 9. Vettel 28, 10. Ricciardo 26, 11. Alonso 13, 12. Esteban Ocon
(francia, Alpine) 12, 13. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 9, 14.
Cunoda 8, 15. Räikkönen 1, 16. Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa
Romeo) 1

* csapatok: 1. Red Bull 174 pont, 2. Mercedes 148, 3. Ferrari 94, 4.
McLaren 92, 5. Alpha Tauri 39, 6. Aston Martin 37, 7. Alpine 25, 8.
Alfa Romeo 2
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A futam újraindításánál Hamilton nagyot hibázott, és a mezőny végére esett vissza 
Fotó: A Forma–1 közösségi oldala

Ploieşti-nek sikerült, Marosvásárhelynek nem Fotó: A CSM Ploieşti honlapja

Bálint Zsombor

Fotó: Az angol szövetség közösségi oldala



Dühös ez a tavasz. Fogytán már
a türelmünk, mert ablakaink előtt,
parkjainkban egyre több a szemét,
a rágcsáló. Jó lenne megfigyelni,
mi történik az utcákon, még akkor
is, ha ez keveseket érdekel.  Jó
lenne, ha az olvasói rovat mind-
annyiunknak segítene egy keveset.

A kihelyezett hulladék több mint
fele a háztartásokból származik, s
ennek nem megfelelő kezelése jár-
ványokkal fenyeget. Lásd az Arge-
şului utcai 2-es, 4-es és 6-os
tömbházakat. 

A lakók fogjanak egy veder
vizet, seprűt, fertőtlenítőszert, és
takarítsanak? Hol vannak a fizetett
alkalmazottak? A szeméttároló he-
lyiség szörnyű állapotban van.
Soha de soha nem volt kiseperve,
kimeszelve, kifertőtlenítve. Hete-
kig, hónapokig kartondobozok, bú-
tordarabok, összetört ablakok,
mosdó- és vécékagyló állnak a he-

lyiségben. A kartondobozok „férfi-
vendégnek” szállást is biztosítanak. 

Elképesztő! Minden megválto-
zott! Az emberek valódi igényes-
sége csak akkor mutatkozik meg,
ha megnézzük a közvetlen környe-
zetüket. A tömbházaink környékét
szemlélve, elmondhatjuk, hogy az
a senki földje. Két hónapja ott van-
nak az összegyűjtött száraz levelek
és faágak csomóba rakva. Felnőtt a
fű is, a kutyasétáltatók ott hagyják
a kutyaürüléket. Ez a civilizáció!

A 2-4-es tömbház előtt évek óta az
utcán tárolják a szemetet, bútordara-
bok, bőrönd, dobozok, egy csomó
kacat, „szép” látványt nyújtva. Miért
nem lehetne felszámolni? 

Ez a köztisztasági vállalat hibája
is, ők is fel tudnák számolni ezt a
szeméttelepet. Mi, a lakók a kifize-
tett szemétdíj ellenében kérjük, in-
tézkedjenek! Hol vagy, 4-es
Kornisa negyedi lakóbizottság? 

A közös gondolkodás, a közös
munka aranyat érne! Ideje lenne
félretenni minden ellenségeske-
dést, s nekilátni környezetünk élhe-
tővé tételének. Az ingerült
viselkedés nem vezet semmire! Ha
bátorságod van megmondani,
kapsz a fejedre! 

Mi, a régi lakók normális, csalá-
dias körben éltünk, együtt tettük
meg, amire szükség volt a tömb-
házban és a környezetében. Az ak-
kori „szereposztás” és önkéntes
vállalás pótolhatatlan. Vártuk a
helyi rendőrség segítségét is, de
nem kaptuk meg. Hol a régi szek-
torista látogatása és segítsége? 

A közösségi élet több mint 30
éve leállt, s ezzel beállt a megvá-
lasztott vagy kinevezett lakóbizott-
ság alkalmazottainak nem-
törődömsége is.
SimákGergő,Argeşului utca,

Marosvásárhely

Mi a feladatuk a lakóbizottság alkalmazottainak?  

Rendszeresen olvasom a Népúj-
ságot, és a június 3-i számban fel-
figyeltem Az AMNT fellép a
gyűlöletbeszéd és a történelemha-
misítás ellen című cikkre. Több-
ször is elolvastam, hiszen
számomra szinte hihetetlen, hogy
egy jogállamban, az Európai Unió
tagállamában a XXI. században
ilyesmi történjen, hogy egy kiad-
vány a magyar nép és állam ellen,
befeketítő, rágalmazó tartalommal
jelenjen meg. Az ilyesmit meg kell
akadályozni mindenáron, hiszen az
egymás elleni uszításnak semmi
haszna és helye egy modern társa-
dalomban.

Emlékszem, szinte 40 éve, a
sokoldalúan fejlett szocialista tár-
sadalom idején történt egy hasonló
dolog, de akkor nem lehetett fel-
lépni az ilyesmi ellen, még meg-
említeni sem. Csak a sajtóban
szerettem volna felhívni a figyel-
met szintén egy könyvre, melynek
tartalma, szerintem, sértette min-
den becsületes magyar ember be-
csületét. Ha valaki emlékezne rá, I.
Lăncrănjan Cuvînt despre Transil-
vania könyvéről van szó. Az alábbi
észrevételeim szerettem volna kö-
zölni A Hétben, de sajnos nem le-
hetett. Huszár Sándor főszerkesztő
visszaküldte a szöveget azzal a
megjegyzéssel, hogy „Fodor elv-
társ (akkor még elvtársak voltunk),
ezt nem lehet közölni. Isten ke-
gyelmezzen, amilyen idők fognak
következni”. Utánagondolva a dol-
goknak, még szerencsém volt,
hogy nekem küldte vissza, és nem
a szekunak továbbította. Tiszta
szívből kívánom, hogy az AMNT
fellépésének több sikere legyen.

Az 1982. május 28-án Huszár
Sándorhoz, A Hét akkori főszer-
kesztőjéhez címzett levélben közel
40 évvel ezelőtt a következőket
írtam: 

Sokat szeretek kirándulni, új tá-
jakat, embereket, szokásokat meg-
ismerni. Mivel azonban időnk
véges, a látnivaló pedig végtelen,
úgy igyekszem segíteni a dolgo-
kon, hogy átélem mások élményét,
mely könyv, cikk vagy más formá-
ban hozzáférhető, megvásárolható.
Igaz, ez nem mindig a legjobb
megoldás, mert egy könyv címe
nem mindig tükre tartalmának.

Így jártam nem is olyan régen,
mikor megvettem I. Lăncrănjan
Cuvînt despre Transilvania c.
könyvét, mely a Turisztikai és
Sport Kiadó gondozásában jelent
meg. Utánagondolva a dolgoknak,

a kiadó tévesztett meg leginkább,
mert miután elolvastam a könyvet,
megállapítottam, hogy tartalmának
nem sok kapcsolata volt a turiz-
mussal, főleg a sporttal. Igaz azon-
ban az is, hogy a kiadó egy
szakosított kiadó, nem tarthatja be
szigorúan, minden alkalommal do-
méniumának hatáskörét. Nem tud-
nám hirtelen megmondani, milyen
műfajhoz is tartozik az említett al-
kotás. Mentségemre legyen
mondva, nem vagyok irodalmár.
Lehet esetleg egy nacionalizmus-
sal, sok pátosszal fűtött filozófiai
érzésközlés vagy esetleg monológ.
Nem is az a célom, de a könyv sze-
rintem egyes helyeken kibővítésre,
jobban mondva kiigazításra szorul.

Ha útleírásról, filozofálgatásról
van szó, akkor mindenki saját vé-
leményét, benyomásait írja le,
mondja el. Ha azonban az adatköz-
lés a célunk, akkor elvárható, hogy
a szerény olvasó hiteles adatokat
kapjon kézhez.

Lévén technikai beállítottságú,
természetem és foglalkozásom
kapcsán szinte a véremben van,
hogy a téves adatok közlése, akár
szándékosan, akár véletlenül, min-
dig kihoz a sodromból.

Ez alkalommal is ez késztetett
e pár sor megírására, nem pedig az,
hogy a könyv, illetve a szerző
hanghordozása nemegyszer átlépi
a jólneveltség határát, és az általá-
nosításokat olvasva egy becsületes
ember méltán érzi, érezheti sértve
magát. Főleg, ha magyar. Térjünk
azonban a lényegre, a pontatlansá-
gokra.

Egy adott pillanatban a szerző
országunk egységességét tárgyalja,
és azt állítja, hogy Erdély lakossá-
gának háromnegyede, azaz 75%-a
román. Nem sokat értek a demog-
ráfiához, így gondoltam, inkább
utánanézek az adatoknak. A Sta-
tisztikai évkönyv 1965. évi kiadá-
sát átlapozva könnyű volt
kiszámítanom, hogy a szerző leg-
alább 10%-kal tévedett. Figye-
lembe véve az akkori Brassó,
Kolozs, Kőrös, Hunyad, Márama-
ros és a Magyar Autonóm Tarto-
mány (igen, akkor még létezett)
lakosságának adatait, nekem csak
65,18% lett a román lakosság rész-
aránya. Nem mintha ez változtatna
a lényegen, csak a pontosság ked-
véért jártam utána. Igaz, tartomá-
nyonként elég nagy változások
mutatkoznak, hiszen az akkori Ma-
gyar Autonóm Tartomány lakossá-
gának mindössze 34,83%-a

vallotta magát románnak. Sajnos,
az utolsó órai adatok nem állnak
rendelkezésemre, mert az 1974. évi
Statisztikai évkönyv már nem
közöl ilyen adatokat.

Egy másik helyen az említett
könyv azt kifogásolja, hogy a ro-
mániai magyaroknak több anya-
nyelvű könyvük, folyóiratuk van,
mint a románoknak, persze átszá-
mítva a lakossági arányokra. Nem
tudom, hogyan lehet e kérdést így
feltenni, minden adat nélkül, és
nem tudom, mire használ. Nézzük
azonban, mit mondanak az adatok.

Mivel nincs szándékomban sta-
tisztikai kimutatást végezni, így
csak ami először kezem ügyébe
került, azt néztem át, az pedig A
Hét 2/1982-es száma. Könyvbarát
melléklete a január–februárban
megjelent újdonságokat mutatta
be. Ha jól számoltam össze, az em-
lített időszakban 104 román, illetve
27 magyar könyv jelent meg. A
példányszámokat nem tüntetik fel,
pedig ezek a számok bizonyítaná-
nak.

Egy dolog nagyon meggondol-
koztatott a könyvekkel kapcsolat-
ban. Vajon egy embercsoport, egy
nemzetiség kulturális igényét a kö-
zölt könyvek száma határozza
meg? Vajon ebben az esetben is ér-
vényes a hármas szabály? Ha te-
szem azt, 20 millió ember
kultúrigénye évi ezer könyv, akkor
2 millióé csupán száz lenne?
Számtanilag helyes, logikája azon-
ban nincs. Minthogy annak sincs
logikája, hogy kis országoknak ke-
vesebb jogai lennének, mint a na-
gyoknak.

Csak két példát ragadtam ki a
sok közül, pedig lenne még
apróbb-nagyobb szépséghiba, mint
például a Ludovic Kossuth. Nem
értem azt sem, miért nem helyes az
erdélyi román író megnevezés
sem. Hiszen ahogy létezik bánáti
szerb, moldvai csángó, csíki szé-
kely, miért ne lehetne erdélyi
román? Ezt azonban hagynám a
szakemberekre, ők inkább értenek
a könyv egyéb hiányosságainak ki-
értékeléséhez.

Végül csak annyit szeretnék
megjegyezni, hogy talán több fi-
gyelmet kellene szentelniük az il-
letékes ellenőrző szerveknek,
mielőtt egy kéziratra ráírják hogy:
„Bun de tipar”, hiszen a téves ada-
tok csak tévútra vezethetnek, és
nem merem hinni, hogy az lenne a
cél.

FodorLajos

Nem változott semmi az utóbbi 40 évben
Szerkeszti:MezeySarolta

Az Erdélyi Magyar Televízió új
háttérműsorral jelentkezik a 2020-
as labdarúgó-Európa-bajnokság
legfontosabb híreiről. A műsort jú-
nius 7. – július 11. között követhetik
a Mozaik műsor részeként.

A tavalyi világjárvány miatt elha-
lasztott 2020. évi labdarúgó-Eu-
rópa-bajnokság idén június 11-én
rajtol, így minden este 7 óra előtt
várják a nézőket a képernyő elé,
ahol megtudhatják az Eb-vel kap-
csolatos új híreket. Az időzítés nem
véletlen, hisz este 7-től mérkőzések
kezdődnek, előtte azonban beszá-
molnak arról, hogy mi történik a 11
európai helyszínen, közöttük Buda-
pesten és Bukarestben.

A bajnokságot megelőző napok-
ban bemutatják az Euro 2020 hely-
színeit, az Európa-bajnokságok
történetét, természetesen az esélyla-
tolgatások, az eddigi rekordok, ér-
dekességek sem maradnak el. A
bajnokság megkezdése után pedig
mindennap összefoglalják az elmúlt
nap legfontosabb eredményeit, a
legizgalmasabb pillanatokat és a
soron következő mérkőzések lehet-
séges kimenetelét.

Az Euro 2020 labdarúgó-Európa-
bajnokság napi háttérműsora min-
den hétköznap az Erdélyi Magyar
Televízió 18.15-től kezdődő Mo-
zaik műsorának részeként lesz kö-
vethető.

Euro 2020 – az Erdély TV
új napi háttérműsora
a labdarúgó-EB-ről

A Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Tompa Miklós Társu-
lata június 16-án, szerdán 19
órától jótékonysági céllal tűzi
műsorra Pacsirtaszó című
zenés gyerekműsorát a ma-
rosvásárhelyi nyári színpa-
don.

Másokon segíteni nem csupán az
ünnepek alkalmával tudunk. Az
egymásra való odafigyelés minden-
napi életünk fontos része. Ennek
jegyében ajánlotta fel az adventi
időszaktól kezdődően állandó segít-
ségét a Tompa Miklós Társulat a
Magyarfülpösön működő Szivár-
vány Alapítványnak, ezúttal épp az
alapítvány nyári gyerekfoglalkozá-
sait támogatva a június 16-ai,
Markó Béla gyermekverseiből ösz-
szeállított Pacsirtaszó zenés műso-
rának bevételével. 

A magyarfülpösi lelkészi hivatal
által működtetett Szivárvány Ala-
pítvány a kisebbségi közösségek
megmaradása érdekében tevékeny-
kedik, mezőségi szórványban élő,
mélyszegénységbe süllyedt csalá-
dok gyerekei számára térítésmente-
sen nyújt otthont, anyagi, szellemi,
valamint lelki támogatást. E tevé-

kenység megsegítéséhez a Tompa
Miklós Társulat közönsége csatla-
kozását is kéri.

Pacsirtaszó • Szereplők: Aposto-
lache Kiss Zénó, Benő Kinga,
Fodor Piroska, Fülöp Bea, Kádár L.
Gellért, Kiss Bora, Korpos András,
Kostyák Márton, Lőrincz Ágnes,
Magyari Annamária, Varga Balázs.
Projektvezető: Benő Kinga. Zene-
szerző: Apostolache Kiss Zénó.
Díszlet: Huszár Kató. 

A részvétel adományalapú, azon-
ban a korlátozott számú férőhely
miatt előzetes regisztráció szüksé-
ges. Kérjük, részvételi szándékukat
online, a secretariat@teatrunatio-
nal.ro e-mail-címen vagy a Nemzeti
Színház nagytermi jegypénztáránál
(nyitvatartás hétköznapokon 12 és
19 óra között, telefonszám:
0365/806-865) jelezzék. 

A gyerekműsort nagykorú kísé-
retében tekintheti meg a gyerekkö-
zönség, a belépés a járványügyi
intézkedések szigorú betartásával
történik. A színház tájékoztatja az
érdeklődőket, hogy a műsor jellege
miatt azt kizárólag magyar nyelven
lehet követni. (PR-titkárság)

Pacsirtaszó
Jótékonysági esemény a magyarfülpösi
Szivárvány Alapítvány megsegítésére
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Szeptember 9-e és 12-e között
tartják meg a kolozsvári Untold
fesztivált – közölték a szervezők,
akik szerint ez az első nagy európai
fesztivál, amelyet bejelentenek erre
az évre.

„A koncertezők, művészek, szer-
vezők és a fesztivál partnereinek
idei találkozója nagy érzelmi töltetű
lesz, csaknem két év kihagyás után.
A világ legnagyobb fesztiváljainak
egyike, az Untold ismét megnyitja
kapuit négy napra és négy éjszakára
szeptember 9-e és 12-e között” – áll
a szervezők közleményében.

Ebben „a normalitáshoz való
visszatérés ünnepének” nevezik a

rendezvényt, ugyanakkor rámutat-
nak, a hatodik Untold megszerve-
zése egyúttal garancia a fesztivál
több mint ezer beszállítója és 15
ezer együttműködője számára arra,
hogy több mint 16 hónap kényszer-
szünet után újraindíthatják tevé-
kenységüket. Az, hogy az eredetileg
tervezett augusztus helyett szeptem-
beri időpontra esett a választás,
„extragaranciát” jelent arra, hogy
idén biztonságos körülmények kö-
zött sor kerülhet a fesztiválra – te-
szik hozzá.

A 2019-es Untold fesztiválon
több mint 375 ezer személy vett
részt. (Agerpres)

Untold fesztivál szeptemberben
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Összeállításunkban Szőcs Imrét,
az osztályát búcsúztató osztályfőnö-
köt, illetve Balogh Saroltát, Sze-
pessy Lászlót és Nagy Attilát
kérdeztük, akik a líceumi évek alatt
számos eseményt és programot
szerveztek, ezzel is színesítve a bo-
lyais diákéletet.
Balogh Sarolta végzős, aBDSZ
tiszteletbelialelnöke:Aváltozás
határoztamegalíceuméveit

– Számos dolgot átéltünk, kezdve
a délutáni iskolától az online okta-
tásig, az osztálytermeket is gyakran
cserélgettük. Azonban rengeteg di-
ákprogramnak is részesei voltunk.
Nagyon színes időszak volt, ha
visszatekintek rá, azok az élmények
jutnak az eszembe, amikor a bará-
taimmal töltöttük el az időt vagy va-
lamilyen iskolai rendezvényt
szerveztünk a Bolyai Diákszövet-
séggel. Ezek mellett voltak érdekes
tanórák, amikor láttuk a tanáron,
hogy beleéli magát, és azon fárado-
zik, hogy megszeressük az adott
anyagot.

A ballagás előtt néhány héttel tu-
datosult bennem, hogy lezárul egy
meghatározó korszaka az életem-
nek, ezzel egy időben jöttem rá,
hogy bár voltak viszontagságok, na-
gyon fog hiányozni az iskola és a
családias hangulat. Voltak jó érte-
lemben vett pofonok, amelyek hoz-
zásegítettek ahhoz, hogy jobban
tudjak koncentrálni a jövőre. Így
visszagondolva nem is tudok ki-
mondottan rossz dolgokat mondani,
talán a reggel 7 órától kezdődő ta-
nítást említeném, mert kínszenve-
dés volt olyankor felkelni, amikor
még sötét volt, és mindenki aludt,
én pedig mentem iskolába. De
ennél nagyobb gondja soha senki-
nek ne legyen az iskolájával!
SzőcsImrerománszakostanár,
XII.-esosztályfőnök:Azemlékek
örökrevelünkmaradnak

– Osztályfőnökként számomra
csodálatos időszak volt az elmúlt
négy év, 28 lánnyal és három fiúval.
Ez a periódus nagyon szépen indult,
kirándulásokkal, összerázókkal, gó-
lyabállal, azonban ennek sajnos

véget vetett a járvány. A bezártságot
és az elszigetelődést elég nehezen
viseltük, hiszen nyitott közösség
voltunk és vagyunk. Furcsa volt be-
kerülni egy zárt dobozba. Viszont ki
merem jelenteni, hogy XII. végére
összetartó osztály alakult ki, nagyon
sok emlékkel, barátsággal és sok
apró történettel, amivel ezek az im-
máron fiatalemberek tovább men-
nek a felnőtté válás ösvényén.

Hozzá kell tennem, hogy az
előző osztályom mély nyomokat
hagyott bennem – szerintem ezzel a
többi tanárkolléga is így van –, és
kellett egy bizonyos idő ahhoz,
hogy teljesen ráhangolódjak az új
osztályra. Azonban szerencsés hely-
zetben vagyok, mert minden egyes
osztályom nagyon barátságosan for-
dult felém. Így hamar kialakult a jó
kapcsolat, amely végigkísérte az
együtt töltött időszakot. Amikor gó-
lyaként megérkeznek az iskolába,
egy kicsit meg vannak szeppenve,
minden új és ismeretlen, ilyenkor
egy osztályfőnöknek az a feladata,
hogy biztonságot nyújtson a szá-
mukra. Remélhetőleg ez sikerült, és
ők is úgy érzik, hogy barátként vál-
tunk el.

Az utolsó napokban mondtam
nekik, hogy legyenek bátrak, és
merjenek lépni. A Bolyai adott egy
olyan hátteret, egy olyan informáci-
ócsomagot és egy olyan életre ne-
velést, hogy határozottan meg
fogják állni a helyüket. Fontos,
hogy bízzanak magukban, merjenek
új utakat kipróbálni, és ha valami
nem sikerül, képesek legyenek le-
vonni belőle a tanulságot, és men-
jenek tovább. Ezekkel a
gondolatokkal búcsúztattam őket.

Szerencsénk volt az utolsó két
hónappal, az osztály újra össze tu-
dott hangolódni, és úgy váltunk el,
hogy ki tudtuk beszélni magunkat.
Marad hiányosságként az a másfél
év, amit elveszítettünk, és már saj-
nos nem fogunk tudni bepótolni. De
élünk a meghatározó és szép emlé-
kekből.
Szepessy László végzős, diák-
képviselő, az MDT tiszteletbeli
elnöke: A lehetőségek adottak,
csakélnikellvelük

– Úgy gondolom, hogy a járvány
miatt az elmúlt négy évben volt
minden: szeretet, bánat, keserűség
és boldogság. Minden napszakban,
több különböző teremben, sőt még
a számítógép kijelzője előtt is tanul-

tunk. Romániai, erdélyi magyarként
olyan dolgokkal gazdagodtunk
ebben a periódusban, amit más el
sem tud képzelni.

A tanulás és a tudás bővítése –
bármilyen formában vagy napszak-
ban is történjen – pozitív dolog. Vi-
szont szerintem és valószínűleg a

legtöbb diák szerint is a legjobb
dolgok közé a gólyabál, a szalaga-
vató, a különböző vetélkedők, a kü-
lönféle körök tevékenysége és a
megyei diáknapok tartoznak. A Bo-
lyai Farkas Elméleti Líceumban
nagy hagyománya van a tavaszi bál-
nak, amiből a 4 év alatt csak kettőt
sikerült megszervezni, a járvány
miatt. Ezeknek az eseményeknek
köszönhetően nem csak a padban
ülve ismertük meg egymást, hanem
számos érdekes helyzetben is.

A mi évfolyamunkon 8 párhuza-
mos osztály volt, és sikerült együtt
megélnünk mind a boldog, mind a
megpróbáltatásokkal teli pillanato-
kat. Mikor elkezdődött a líceum,
még idegenek voltunk egymás sze-
mében, és mindenki fel kellett ta-
lálja magát, ebben pedig nem
segített a helyzet kiszámíthatatlan-
sága. Újították az iskolát, emiatt
kellett délután, illetve este járnunk.
Folyamatosan változtak a szabá-
lyok, ami megnehezítette azt az ala-
pozást, amit a 9-12. osztályok kell
nyújtsanak egy ember életében. A
mi esetünkben nem volt kiszámít-
ható a helyzet, de úgy érzem, hogy
az egész évfolyam jól alkalmazko-
dott. Az online oktatást is megszok-
tuk, és megtaláltuk benne a jó

dolgokat, illetve nem mondtunk le
a közösségi élményekről. Online
órákon is ugyanúgy felköszöntöttük
az osztálytársainkat, és bár külön-
böző helyeken voltunk, tudtunk
együtt ünnepelni.

Ha összegeznem kellene az el-
múlt 4 évet, azt emelném ki, hogy
az iskola megtanított arra, hogy
mennyire fontos a hagyományok
ápolása, az, hogy büszkék legyünk
arra, kik vagyunk. Fontos, hogy ez
a büszkeség nem szabad abban
megnyilvánuljon, hogy lenézünk
másokat. Nagyon fontos elfogadni
másokat, össze kell vetni, hogy mi
a különbség és a hasonlóság a más
iskolák diákjaival. Továbbá a Bo-
lyai hatalmas motivációt is adott,
hiszen ez az a hely, ahol számtalan
lehetőség kínálkozik a diákoknak,
és csak tőlünk függ, hogy mit ho-
zunk ki ezekből. Én nagyon hálás
vagyok, hogy négy évig diákja le-
hettem ennek az iskolának.
Nagy Attila végzős, a BDSZ
tiszteletbeli elnöke: A felnőtté
válásideje

– Meggyőződésem, hogy ez a
négy év mindenkit felkészített bizo-
nyos feladatokra, még akkor is, ha
jelenleg páran azt érezzük, nem tud-
juk, melyik lesz a mi utunk. Vissza-
emlékszem, hogy miként léptem be
ezelőtt négy évvel a Bolyai kapu-
ján, és hogyan nézek ki ma, tehát
kijelenthetem, hogy az iskola sok
területen fejlesztett, és ma már más-
képpen gondolkodom, másképpen
ítélem meg a helyzeteket. Az általá-
nos érvényű igazság mellé a mi ese-
tünkben még bejön az is, hogy
megtanultunk türelmesnek lenni,
mert a mi évfolyamunk líceumi évei
nem a megszokott mederben zajlot-
tak. Kezdődött az iskolafelújítással,
aztán jött a világjárvány. Úgy
érzem, sok mindent átéltünk, és
ezek az események, változások
nagyban formáltak minket.

Ha a kellemes emlékekről kel-
lene beszélni, elsőként a „gólyasá-
got” hoznám fel. Véleményem
szerint ez egy kilencedikesnek óri-
ási lökést tud adni. Nekem szeren-
csém volt, és bekerültem azon 16
gólya közé, akik megmutathatták
tehetségüket a bálon. Ez egy olyan
élmény, amely nagyban hozzájárul
a líceumi karrier beindításához.
Emellett kiemelném a diákszövet-
ségi munkát is. Úgy gondolom,
hogy a BDSZ az a tér, ahova van
esélyed később is csatlakozni, erre
példa is van. Emellett pedig az osz-
tályélmények is nagyban meghatá-

rozzák ezt a periódust: kirándulá-
sok, összerázó, visszarázó és még
sorolhatnám. Örök emlékek marad-
nak számomra a szünetek és a han-
gulatuk. Biztos vagyok benne, hogy
aki a Bolyaiba járt, tudja, miről be-
szélek. Negatív élményekről nem
tudok beszámolni, nem jut eszembe
semmi. Lehetséges, hogy voltak, de
én mindig inkább a pohár félig tele
részét nézem. Az egész bolyais létet
pozitívan fogtam fel, és ezeket az
emlékeket magammal viszem. Nem
panaszkodhatunk, hiszen megkap-
tunk mindent, volt szalagavatónk,
tanár–diák meccsünk és ballagá-
sunk is.

A Bolyainak és a BDSZ-nek kö-
szönhetően megtanultam, hogy em-
patikus legyek és hallgassam meg
mások véleményét is, illetve meg-
éreztem és megértettem, hogy mi az
a felelősség. Hiszen a diákszövet-
ség elnökeként bizonyos értelem-
ben felelősséget vállaltam az iskola
tanulóiért. Voltak olyan helyzetek,
amikor nehéz volt választani a ba-
rátság és a kötelességek között, de
idővel rájön az ember, hogy mindig
prioritási listát kell készítsen, és
meg kell tanulja beosztani az idejét.
Én a pozitív emlékeket és az elsajá-
tított, nem csak tananyagszintű tu-
dást kaptam a Bolyaitól mint
útravaló.

Elballagtak a bolyais diákok
Két és fél év iskola, másfél év otthon, és vége

Iskolásként alig várjuk, hogy  megszabaduljunk a hátizsáktól,
és kezdjük el élni azt az életet, amit szeretnénk. Pedig 18-19
évesen még fogalmunk sincs arról, mi vár ránk. A mostani
végzősök azonban nem azt várták, hogy tegyék le a táskát,
hanem éppen ellenkezőleg, azt, hogy vehessék már újra fel,
és méltóképpen el tudjanak búcsúzni egymástól. Szerencsére
a járványhelyzet javulásával lehetőség nyílt megszervezni a
hagyományos programokat. Így volt szalagavató, tanár–diák
mérkőzés, utolsó osztályfőnöki óra szépen feldíszített terem-
ben és ballagás. Különleges négy év volt, tele megpróbálta-
tással. Azonban ebben is meg lehetett és meg kellett találni a
jó dolgokat. Ezekre pedig minden diák emlékezni fog.

Ballagás Fotó: Metz Balázs

Szőcs Imre

Balogh Sarolta

Szepessy László

Nagy Attila

Nagy-Bodó Szilárd



Hogyan készüljünk a nyári bicikliszezonra?
A bukósisak megvéd

A nyár közeledtével az em-
berek többsége szívesen ül bi-
ciklire, hogy levezesse a
munka során felgyülemlett
stresszt vagy hogy családjá-
val kikapcsolódjon, de sokan
vannak, akik így szeretnék
formában tartani magukat. A
kerékpárszezon kezdetének
apropóján kérdeztem a fontos
tudnivalókról az Easy Rider
kerékpárbolt munkatársát.

A szakértő több kategóriára
osztja a bringásokat. – Vannak, akik
a városban kerékpároznak családo-
san. Őket lehet nevezni hobbikerék-
párosoknak, akik a város egyik
feléből elmennek egy parkba, sétál-
nak, a gyerekekre ügyelnek, tanítják
nekik a forgalmi szabályokat, hol
kell szétnézni, hol kell figyelme-
sebbnek lenni. Mivel ők nem halad-
nak nagy sebességgel, nekik a
legszimplább változatokat ajánljuk,
amelyek kevesebb sebességgel ren-
delkeznek, és nem túl felszerelt bi-
ciklik. Váztól függetlenül
kényelmes pozíciót biztosítanak.
Ezután kitért a hosszabb távra vál-
lalkozókra. – Ők kisebb-nagyobb
távolságra bicikliznek, 50-100 kilo-
métert, felszerelkezve. Nekik a
szimpla mountain bike-okat szok-
tuk ajánlani. Ezek is nagyjából acél-
vázzal, alumíniumvázzal
rendelkeznek, de a lényeg az, hogy
egyeseknek van csomagtartójuk is. 

Az Easy Rider munkatársa kitért
a hosszú távra alkalmas tracking tí-
pusú biciklikre is. – Itt már fontos,
hogy a bicikli könnyebb legyen egy
picivel, amellett, hogy fel van sze-
relve, ne haladja meg a 16 kilo-
grammot. Lehet hidraulikus
tárcsafékes is, fel van szerelve cso-
magtartóval, sárvédővel, láncvédő-
vel, első és hátsó lámpával,
csengővel.

A kerékpárüzletben dolgozó el-
árusító mindenképp új bringát ajánl,
mivel az kifizetődőbb. – Az új bi-
cikli rendesen be van állítva, még
kisebb-nagyobb javításokkal is több

évig hibamentesen működik. Persze
karban kell tartani. Egy lánccsere,
egy külsőgumi-csere, ami el szokott
kopni, de ha odafigyelnek, egy új
bicikli nagyon-nagyon sok ideig
használható. Egy használt bringa
lehet jó, hogy ha az ember ért
hozzá, és ki tudja választani a meg-
felelő biciklit, hogy jó állapotban
kapja meg, jó árban, de a másod-
kézből a biciklinél mindig az van,
hogy kinőtte a gyerek vagy elhasz-
nálták. Ezenkívül lehetséges, hogy
feketepiacról van, és akkor a kliens
csak úgy kifizet egy összeget egy
lopott kerékpárért, utána meg sokat
be kell fektetni a javításba. Egy
mindennapi használatra alkalmas új
bringa már 1500 lejes áron is kap-
ható.

Szeretném ajánlani a generalizá-
lást. Ez azt jelenti, hogy az ember
behozza a biciklit, rendbe tesszük
körülbelül 150 lejért. Szétszedjük,
minden forgópontját bezsírozzuk,
rendbe rakjuk, és vállalunk érte ga-
ranciát is – hívja fel a figyelmet a
kerékpárbolt szervizének szolgálta-
tására, majd hozzáteszi, hogy ki-
sebb munkálatokat is végeznek
minimális összegért.

A szakértő arról is beszélt, hogy
mi nélkülözhetetlen, amennyiben
valaki hosszabb kerékpárútra vállal-
kozik. – A törvény szerint a bicikli
fel kell legyen szerelve első és hátsó
lámpával, macskaszemmel elöl és
hátul is. A kerekeken sárga vagy na-
rancssárga fényvisszaverő szalag
kell legyen. Esőben, valamint ködös
időben a fluorzöld mellény viselete
is fontos. Azonkívül csengő kell
még a biciklire, valamint mi ajánl-
juk a bukósisakot és a kesztyűt is.

Ezután a bringabolti eladó külön
hangsúlyozza a bukósisak fontossá-
gát. – A bukósisak nélkülözhetetlen,
ugyanis bármelyik pillanatban tör-
ténhet baleset. Egy ereszkedéskor
hirtelen egy meredekebb kanyarban
egy kocsi jobban levágja a kanyart,
az ember megijed, behúzza a féket,
kicsúszik az első kerék, és elesett. A
bukósisak megvédi az ember fejét.
Lehet, hogy egy kis horzsolás lesz
a bőrén, de nem lesz súlyosabb
probléma. 

Farkas Bence
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Közleményingatlaneladásáról
(2021.május28.)

Az utólag módosított és kiegészített 2015. évi 207. számú, az adóel-
járási szabályzatra vonatkozó törvény 250. cikkelyének (2) bekezdése értelmében közöljük, hogy 2021. jú-
nius 24-én 11 órakor Segesváron, az 1918. December 1. út 37-39 sz. alatt árverésen eladjuk a Brustur
Corneliu-Zelea-Codreanu és Brustur Marinela tulajdonát képező javakat. A fentiek Maros megye, Segesvár,
Moţilor u. 2A szám alatti lakosok. Első árverés.

• Beltelek – 55. sz. parcella, 411 m2 alapterületű, Segesváron, az Andrei Mureşanu utcában, szám nélkül,
Maros megye, telekkönyvszám 54782, Segesvár, helyrajzi szám: 3343/2/9. Kikiáltási ár 60.100 lej. Az adó-
eljárási szabályzatra vonatkozó 227/2015. sz. törvény VII. fejezetének rendelkezései szerint a művelet nem
adóköteles. Az ingatlan az alábbiak szerint van terhelve:

Felkérjük azokat, akik igényt tartanak ezekre a javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtó szervet az árverés
időpontja előtt.

A javak iránt érdeklődőket felkérjük, hogy  jelenjenek meg az árverésen, és a határidőig nyújtsák be vá-
sárlási ajánlataikat.

Az árverésen való részvételhez az ajánlattevőknek a licit időpontja előtt legalább egy nappal zárt boríték-
ban be kell nyújtaniuk a következő dokumentumokat:

a) vételi ajánlat az OPANAF 63/2017 által jóváhagyott nyomtatványminta szerint, amely megjelent a Hi-
vatalos Közlöny 32/2017. számában. Közvetlenül vagy postán is elküldhető. A telex, telefax útján továbbított
vagy a telefonos, távirati ajánlatokat nem fogadják el;

b) igazolás a részvételi díj befizetéséről vagy a garanciáról garancialevél formájában, amely a kikiáltási
ár 10%-át teszi ki. Az összeget a Maros megyei pénzügyi igazgatóságnak, a Maros megyei államkincstárnál
nyitott (4322637 adószám) RO62TREZ4765067XXX014298 számlájára kell befizetni.

Az árverés napján a végrehajtó szerv ellenőrzi a kincstár általános folyószámlájának jóváírását. A rész-
vételi díjat nem térítik vissza azoknak az ajánlattevőknek, akik nem jelennek meg az árverésen, azoknak,
akik megtagadják az odaítélési jegyzőkönyv kiállítását, valamint azoknak a nyerteseknek, akik nem fizették
ki az árat. A vissza nem térített részvételi díj az állami költségvetésbe megy;

c) az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazása; a liciten regisztrált személyek meghatalmazottal is
képviseltethetik magukat, akinek minőségét hitelesített meghatalmazással kell igazolni. Az adós nem tehet
ajánlatot sem személyesen, sem közvetítő útján;

d) román jogi személyek esetében a cégnyilvántartási hivatal által kiadott bejegyzési okirat másolata;
e) külföldi jogi személyek esetében a cégbejegyzési okmány román nyelvű fordítása;
f) román természetes személyek esetében a személyi igazolvány másolata;
g) külföldi magánszemélyek esetében a személyi igazolvány/útlevél másolata;
h) az ajánlattevő saját felelősségű nyilatkozata, amely szerint nem az adós megbízottja. 
Amennyiben az ajánlattevő a részvételi díj készpénzben történő befizetését választja, erre a Segesvári

Kincstárnál nyílik lehetősége, az 1918. December 1. út 37-39. szám alatt.
A résztvevőknek be kell tartaniuk az új SARS-COV2 koronavírus-fertőzéssel kapcsolatos korlátozó in-

tézkedéseket.
Bővebb felvilágosításért keressen fel a székhelyünkön vagy a 0265/774-690 (239-es mellék) telefonszá-

mon.
Avégrehajtószervvezetője,

MonicaBontea

Hitelezők Teher

A román állam az ANAF-on keresztül – Nem-
zeti Vámhivatal – brassói jövedéki és vámügyi
műveletek regionális igazgatósága 

2007. november 28-i 0-s zárolási jegyzőkönyv
(1846/2003. sz. végrehajtási iratcsomó
16809/2007.12.28.), 3097 lej összegre, törvényes jel-
zálog

Segesvári Bíróság 
1045/308/2008. számú polgári peres okirat. A brassói
jövedéki és vámügyi regionális igazgatóság által kez-
deményezett per

A román állam a Nemzeti Korrupcióellenes
Igazgatóság (DNA) marosvásárhelyi területi
szolgálatán keresztül

7/P/2008. sz. utasítás, 2008.10.01-ből – kiadta a DNA
marosvásárhelyi területi szolgálata. Az ingatlan 1/2
részének biztosítási lefoglalása 677.036,43 lej összeg-
ben, törvényes jelzálog

A román állam az ANAF-DGRFP Brassó –
Segesvár városi adóügyi osztály által

2013. november 18-i 37870. sz. közigazgatási irat –
239.949 lej összegre zárolási jegyzőkönyv Brustur
Corneliu-Zelea-Codreanu adóssal szemben

A román állam az ANAF-DGRFP Brassó –
Segesvári adóügyi osztály által

2020.06.22-i MSSG_DEX-0007081/2020 közigazga-
tási irat – zárolási jegyzőkönyv – törvényes jelzálog
az épület azon részére, amely Brustur Marinela tulaj-
dona, 1765 lej összegre

Fotó: Nagy Tibor

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem a 2021–2022-
es tanévre 5.279 tandíjmentes helyet hirdet meg az
alapképzésre felvételizőknek, emellett több mint
10.670 tandíjköteles hely áll az érdeklődők rendelke-
zésére, ugyanakkor 2.840 hely van a távoktatásra és
csökkentett látogatású oktatásra jelentkezőknek. A
tandíjmentes helyek közül az egyetem 30 helyet a
roma nemzetiségű jelentkezők, 188 helyet a vidéki
középiskolák végzettjei számára tart fenn, 15 helyet
kínál a szociális ellátórendszerből érkezőknek, emel-
lett 101 helyet a határon túli román nemzetiségű sze-
mélyek számára.

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem a 2021–2022-
es tanévre mesteri képzésre 3.879 tandíjmentes és
6.332 tandíjköteles helyet hirdet meg. Az egyetem a
tandíjmentes helyek közül 248-at a kiemelt területek-
nek kínál, 10 helyet a roma nemzetiségű hallgatóknak,
10 helyet a szociális ellátórendszerből érkezőknek tart
fenn, 109 helyre pedig a határon túli román nemzeti-
ségű személyek jelentkezhetnek. A BBTE 50 helyet
hirdet meg a 2020–2021-ben elindított didaktikai
mesteri képzéseken.

A jelentkezők alapképzésen 252 program (nappali,
illetve csökkentett látogatású képzés), valamint 235
mesteri program (nappali, illetve csökkentett látoga-
tású képzés) közül választhatnak.

A 2021–2022-es tanév újításokat hoz a BBTE ok-
tatási kínálatában, ugyanis új szakok indulnak alap-
képzésen, a Bölcsészettudományi és a Mérnöki
Karon, emellett nem kevesebb, mint 12 új mesterkép-
zési program is elindul. 

A felvételik 2021. július 12. és 29. között zajlanak.
A felvételi naptár tartalmazza a jelentkezési időszakot,
a felvételi vizsgákat, az eredmények kifüggesztését,
a fellebbezések benyújtását, a helyek megerősítését,
a fennmaradó helyek újraelosztási időszakát; ezt a
BBTE-n belül az egyes karok határozták meg. To-
vábbi információk a https://admitere.ubbcluj.ro/hu/
linken érhetők el.

A 2021–2022 tanévre vonatkozó felvételi tekinte-
tében a Babeş–Bolyai Tudományegyetem karai kü-
lönféle írásbeli vagy szóbeli teszteket dolgoztak ki a
hallgatók tudásának és kognitív képességeinek tesz-
telésére. A karok különböző súllyal veszik figyelembe
az érettségi vizsga átlagát.

A felvételi vizsgák tematikái és az írásbeli tesztek bibliog-
ráfiája az egyes karok hivatalos oldalain érhetők el. A 2021–
2022-es tanévre érvényes beiratkozási és beiskolázási díjakat
az egyes karok határozzák meg; ezek elérhetők a
https://www.ubbcluj.ro/hu/taxe/taxe_de_admitere, illetve a
https://www.ubbcluj.ro/hu/taxe/taxe_de_scolarizare lin-
kekre kattintva.

A BBTE több mint 9000 tandíjmentes helyet hirdet
meg alap- és mesteri képzésen a 2021-es felvételin



ADÁSVÉTEL

RABLAPRoGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forga-
lomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (12030-I)

ELADÓK süldők. Tel. 0740-463-935,
0265/320-382. (12062-I)

LAKÁS

ELADÓ kétszobás tömbházlakás a
November 7. negyedben. Ára:
59.900 euró. Tel. 0744-966-747. (-I)

ALBÉRLETBE kiadó bútorozatlan
garzonlakás. Tel. 0749-425-152.
(12056-I)

KÉTSZoBÁS lakás kiadó a Novem-
ber 7. negyedben. Tel. 0745-591-
303. (12066-I)

MINDENFÉLE

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát sze-
retne, akkor válasszon minket! Bár-
milyen munkát vállalunk. Cégünk
garanciás munkát vállal. Tel. 0742-
734-062, Krisztián. (12110-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22563-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(10638-I)

MoSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (12027-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjaví-
tást, bármilyen szigetelést, csatorna-
készítést, csatornajavítást, festést,
bármilyen lemezmunkát, kerítéské-
szítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837-
782. (11967-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést és
tetőjavítást. Dolgozunk cseréppel,
fémcseréppel. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény. Tel. 0757-538-910.
(12035)

VÁLLALUNK tetőfedést, bádogos-
munkát, csatorna- és lefolyókészí-
tést, felszerelést. Tel. 0752-468-860.
(11805-I)

TETŐKÉSZÍTÉS lemezből, cserép-
ből, ácsmunka, teraszkészítés, ga-
rázsfelújítás, csatornajavítás,
bármilyen kisebb javítás, mindenféle
más munka. Tel. 0755-654-115.
(11878)

VÁLLALUNK cserépforgatást, tető-
felújítást, Lindab lemezből tetőkészítést
és bármilyen munkát. Tel. 0754-553-856,
Jani. (12099)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
és alumíniumredőnyöket, szalag-
függönyöket, belső redőnyöket,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0766-214-586. (11908)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk
június 8-án BALÁZS ILoNÁRA
(Ica néni) halálának év-
fordulóján. Szép emlékét
szeretettel őrizzük. Szerettei.
(12103-I)

ELHALÁLOZÁS

„Egy volt közös, szent vigaszunk
A lélek él: találkozunk!”
(Arany János)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a na-
gyon szeretett férj, édesapa és
nagyapa,

FÜLÖP GÉZA
nyugalmazott vegyész, tanár, 
informatikus, kultúraszervező,
a Kemény Zsigmond Társaság

egykori alelnöke, 
2021. június 4-én, 91. évében el-
hunyt.
Temetése Marosvásárhelyen a
református temetőben lesz jú-
nius 8-án, kedden 15 órakor. 
Búcsúznak tőle: felesége, Mária,

fiai, Géza és László Zsolt, 
unokái, Attila, Melinda Tamara

és Leó. (-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagyapa, testvér, após,
apatárs, sógor, rokon, szomszéd
és jó barát,

BoGÁTHY KÁRoLY
életének 72. évében súlyos szen-
vedés után visszaadta lelkét Te-
remtőjének.
Temetésére kedden, június 8-án
12 órakor kerül sor a marosvá-
sárhelyi református temetőben.

Búcsúznak tőle szerettei: 
felesége, Piroska, lányai: Anna

és Piroska, vejei: Feri és Zoli,
unokái: Hunor, Dorottya 

és Réka.
Örökre szívünkben őrzünk! (-I)

Fájdalomtól megtört szívvel bú-
csúzom szeretett keresztapám-
tól, 

BoGÁTHY KÁRoLYTÓL.
Örökre szívünkben őrzünk,
BÁTYUS!

Évike és fia, Szilárd. (-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy sze-
retett testvérünk, 

SIMÓ JÁNoS 
73 éves korában elhunyt. 

Búcsúznak tőle testvérei: 
Erzsébet és István családjukkal.

Örökre szívünkben őrzünk!
(12100-I)

Lelked, mint fehér galamb, csen-
desen messzire szállt. Hiába ke-
resünk, könnyes szemünk már
többé nem talál. De tudjuk, hogy
a csillagok között a legfényesebb
Te vagy. Utat mutatsz, mert szí-
vünkben örökké itt maradsz.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drága édesanya, nagymama,
anyós, barát, 

TAMÁS MARGIT 
2021. június 7-én örökre megpi-
hent. Drága halottunk temetése
2021. június 9-én, szerdán 13
órakor lesz a marosszentgyörgyi
temetőben (a megyei kórház mö-
gött). 

Búcsúzik a gyászoló család.
(12112-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki
Jankovits Piroska kolléga-
nőnknek szeretett ÉDESAPJA
elvesztése miatt érzett
fájdalmában. 
A Maros Megyei Szociális és
Gyermekvédelmi Igazgatóság
munkaközössége. (12106)

„Az utat most már megfutottam,
Lerázhatom porát nyugodtan;
Új ég és új föld tűn elé…
Megyek örök fényed felé.”
(Vargha Gyula: Napszálltakor)
„Közel van az Úr a megtört
szívekhez…”
(Zsolt. 34,19)
Őszinte együttérzésünket fejez-
zük ki, osztozunk Fazakas Éva
és családja fájdalmában,
amikor ÉDESANYJA eltávozott
az élők sorából.
Emléke legyen áldott,
nyugodjon békében!
Imádságos lélekkel: 
az Alfa bibliaórás csoport.
(12104-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk
szeretett barátunktól, FÜLÖP
GÉZÁTÓL. Őszinte részvéttel
osztozunk családja gyászában. 
A Simon család. (12108-I)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó vállalja 
a felelősséget!

REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,ROLETTÁK,GARÁZSKAPUK,ÁTLÁTSZÓPONYVA-
BEÉPÍTÉSés egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-
379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638.
(sz.-I)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐteljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

ATRIPLASTKFT.alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj rotoformare), HEGESZTŐT és B, C, E
kategóriás jogosítvánnyal, szakmai attesztáttal rendelkező SOFŐRT. Szakmai felkészítést, vonzó bérezési
csomagot és előléptetési lehetőséget ajánlunk. Az önéletrajzokat Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca
197. szám alatt, a cég titkárságán lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni. További
információ a 0742-147-043-as telefonszámon. (65676-I)

ALKALMAZOK attesztáttal rendelkező TAXISOFŐRT. Tel. 0741-041-939. (11984)

AMUREŞMEXRT.a nyárádtői ipari parkba alkalmaz CSOMAGKEZELŐKET és MUNKÁSOKAT FA-
IPARBA. Nettó bér: 2250 lejtől. Munkaidő: hétfőtől péntekig 7-15.30 óra között. Ingyenes szállítás Ma-
rosvásárhelyről és támogatás más helységekből. Az önéletrajzokat a mihai.molnar@mobexpert.ro
e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a 0727-333-194-es telefonszámon. (22616-I)

ALKALMAZUNK három FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE – Indlacto Mureş Kft.
– napi 8 órai munkaprogrammal. Érdeklődni lehet a Prut utca 10. szám alatt, a cég székhelyén vagy a 0773-
316-377-es telefonszámon, 8-16 óra között. (65674-I)

MAGÁNCÉG PVC és fa ajtó-ablak szerelésére és gyártására FIATAL MUNKÁST keres. Követelmény:
pontosság, jogosítvány, tapasztalat, fizetés teljesítmény után. Önéletrajzokat várunk az office@bieco.ro e-
mail-címre. Tel. 0745-301-460. (12105-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat
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Háztartási gépek roncs-

programja: második szakasz
73.358 voucher kibocsátását hagyták jóvá a második sza-
kaszában, a kérelmezők jegyzéke meg is jelent hétfőn a
Környezetvédelmi Alap (AFM) honlapján.

Az AFM tájékoztatása szerint a program második szakaszában jóvá-
hagyott utalványokból 34.158-at televízió, 22.884-et laptop, 16.316-ot
táblagép beszerzésére fordíthatnak a kedvezményezettek.

A vouchereket az érvényesítéstől számított 15 napon belül lehet fel-
használni a programban részt vevő kereskedőknél. Utóbbiak jegyzéke
itt érhető el: https://www.afm.ro/rabla_electrocasnice_comercianti_va-
lidati.php.

Az értékjegy felhasználása előtt a kedvezményezetteknek kötelező
módon fel kell tölteniük az AFM alkalmazásába személyi igazolványuk
szkennelt másolatát és az egyéni felelősségvállalási nyilatkozatot.

Az AFM képviselői megjegyzik, a háztartási gépek roncsprogram-
jának egyes szakaszaiban jóváhagyott, de fel nem használt összegeket
ismét elérhetővé teszik, a teljes eljárás – beleértve a regisztrációt/fiók
létrehozását – megismétlésével.

A háztartási gépek roncsprogramja május 14-én indult, és idén több
szakaszban zajlik. Május 21-étől mosógépekre, mosogatógépekre, hű-
tőszekrényekre, mélyhűtőkre, június 4-étől televíziók, laptopok és táb-
lagépek vásárlására lehetett vouchereket lefoglalni, június 18-a és július
elseje között pedig klímaberendezések, ruhaszárító gépek és porszívók
beszerzésére igényelhetők majd utalványok.

A háztartási gépek idei roncsprogramjára 75 millió lejt különítettek
el, ami csaknem kétszerese a 2019-ben kiutalt 40 millió lejes keretnek.
(Agerpres)

Cseke Attila: A fejlesztési
minisztérium 920 állásából

855 marad
Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért
felelős miniszter úgy nyilatkozott hétfőn a Digi 24 műsorá-
ban: az általa vezetett minisztérium átszervezése után 855
állás marad a jelenlegi 920-ból, és ebből 20 alkalmazott az
országos helyreállítási terv gyakorlatba ültetéséért felelős,
újonnan létrehozott igazgatóság keretében fog dolgozni. 

Cseke azt mondta, a PNRR gyakorlatba ültetéséért felelős igazgató-
sághoz a témában jártas, megfelelő tudású embereket fognak más osz-
tályokról átcsoportosítani, mert mielőbb le kell hívni az összegeket, és
nincs idő a kísérletezésre. 

Ugyanakkor a minisztérium betöltendő 66 állásának felét pályakez-
dőknek fogják meghirdetni. A pályakezdőket átlátható versenyvizsga
révén alkalmazzák majd, olyan munkakörök betöltésére, amelyek nem
igényelnek nagy tapasztalatot. Ezeknek a fiataloknak lehetőségük lesz
idővel elmélyíteni szakmai tudásukat, és remények szerint a jövőben
is a központi állami közigazgatásban kamatoztatják majd ezt a tudást,
és új mentalitást honosíthatnak meg ebben az intézményben – fejtegette
Cseke. 

A tárcavezető arról is beszélt, hogy a minisztérium egyes struktúrái
átalakulnak, néhány vezető állás meg is fog szűnni. „Mindez közép- és
hosszú távú terv” – tette hozzá Cseke Attila.  (Agerpres)



AMarosvásárhelyiTransilvania
Repülőtér

versenyvizsgát szervez 
egyszakellenőriállásra

apénzügyirészlegre–COR-kód241104.
Aversenyvizsgaidőpontja:június17.,10óra.
Ajelentkezésidossziékbenyújtásánakhatárideje:

június11.,16óra
Bővebbenawww.transylvaniairport.ro honlapon
vagya0265-328-888-astelefonszámon.

AMarosvásárhelyiKözszállítási
VállalatRt.

alkalmaz
AUTÓ-VILLANYSZERELŐT

Követelmények:
–autó-villanyszerelőiszakképesítés
–autó-elektronikaiismeretek
–legalább3évgyakorlataszakmában
Akérvényönéletrajzzal,avégzettséget/szakmaiképesítéstiga-

zoló iratmásolatával,esetlegajánlássalacégMarosvásárhely,
Bégautca2.számalattiszékhelyén,atitkárságonnyújthatóbe
hétfőtől péntekig 8–15 óra között, vagy e-mailen a
resurseumane@transportlocal.ro címen.

Csak a kiválasztott jelentkezőket hívják állásinterjúra. 
Acégfenntartjaajogot,hogyellenőrizzeajelentkezőkdeklarált

kompetenciáját.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077 

vagy a 0747-558-546-os telefonszámon. 

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

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

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

- gyermekeknek - 0265/210-177
Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS, 
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között: 0736-883-110

• Optika-Optofarm   - 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

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

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

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

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia

Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

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

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

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

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

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

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.
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ADETTY’S
nőifehérnemű-varroda
varrónőketalkalmaz.

Érdeklődni a 0745-354-691-es 
telefonszámon. 


