
Közel 600 hely 
maradt
A kisérettségi végleges eredményei-
nek kifüggesztését követően 2874
nyolcadik osztályt végzett diák válasz-
tott a meghirdetett középiskolai osztá-
lyokból. 

____________2.
Bővülő 
programkínálattal
nyílik ma a tábor
Tusványos, a biztos pont címmel ma
este kezdődik a székelyföldi Tusnád-
fürdőn a 28. Bálványosi Nyári Szabad-
egyetem és Diáktábor, a
magyarországi Kisebbségekért – Pro
Minoritate Alapítvány és a Magyar Ifjú-
sági Tanács (MIT) nevű erdélyi ifjúsági
ernyőszervezet minden eddiginél gaz-
dagabb programkínálatú rendezvény-
sorozata.

____________3.
Indul a Minority
SafePack 
A Romániai Magyar Demokrata Szö-
vetség (RMDSZ) hétfőn sajtótájékoz-
tató keretében indította el a Minority
SafePack európai polgári 
kezdeményezés online aláírási 
kampányát.

____________4.
Kajak-kenu: 
Az elmúlt tíz év
legjobb Eb-je
A magyar válogatott minden idők egyik
legjobb szereplésével, 10 arany-, 3
ezüst- és 3 bronzéremmel zárta a
Plovdivban vasárnap befejeződött
kajak-kenu Európa-bajnokságot.

____________5.

Lezárult a közbeszerzés, amellyel kivá-
lasztották a kivitelezőt, így a nyertes,
egy Maros megyei cég hamarosan el-
kezdheti a község központjában lévő
Máriaffy-kastély felújítását. A kivitele-
zésre szánt idő egy év. 

A polgármester szerint a Máriaffy-kastély
megmentését célzó kezdeményezés azért is
egyedi, mert Erdély-szerte is ritkaságszámba
megy, hogy egy önkormányzat ilyen merész
vállalkozásba kezd, és megvásárol egy szinte
összedőlt kastélyt, saját alapokból megmenti az
összeomlástól, majd pedig pályázat útján egy-
millió euró uniós támogatást szerez, amiből az

épület teljesen felújítható. A közbeszerzést kö-
vetően a napokban hirdették ki a nyertes nevét,
tizennégyen pályáztak, de végül egy Maros me-
gyei cég lett a nyertes. Ha lesz fellebbezés az
ügyben, akkor kissé elhúzódhat a folyamat, de
idén mindenképp nekifognak a munkálatoknak
– ígérte a község vezetője. Mint mondta, 

„Jobbágysorban”
Olvasom, hogy munkanélküli-segélyt kért a Beszterce-Naszód me-

gyei munkaerő-elhelyező ügynökségnél egy volt liberális szenátor, aki
a tavalyi decemberi választásokon nem jutott újabb mandátumhoz, és
– a jelek szerint – nem talált magának állást (?!). Daniel Cristian Flo-
rian jogtanácsos korábban Beszterce-Naszód megye prefektusa volt. 

Természetesen a volt honatyának jogában áll segélyért folyamodni.
Csak együttérzésünkről szeretnénk biztosítani szegényt, hogy kénytelen
munkanélküliként tengetni az életét, holott Romániában – az Országos
Statisztikai Intézet (OSI) adatai szerint – 1994 óta nem volt ilyen ala-
csony az állásnélküliek száma. Az OSI szerint a múlt év folyamán gyors
ütemben csökkent a munkanélküliség, növekedett a munkaerő-kereslet,
főleg Románia fejlett részein, ahol egyre több vállalkozás panaszkodik
munkaerőhiányra. A tavalyi utolsó negyedévben a meghirdetett és be-
töltetlen állások száma a hazai gazdaságban 60.700 volt, ami 11 szá-
zalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.
Kérdés, miért nem talál munkát magának egy törvényhozói és kor-
mánymegbízotti tapasztalattal rendelkező jogász?

Hasonló esetről ugyan még nem hallottunk, de köztudott, hogy a
honatyák és honanyák hajlamosak a panaszkodásra. Emlékezzünk
vissza az ugyancsak liberális Vasilica Steliana Miron szenátorra, aki
azt mondta, hogy olyan csekély fizetést kap a parlamenttől, hogy az
még fodrászra sem elég, és ha a férje nem adna neki kölcsön, nem is
tudja, mi történne. Valószínűleg el kellene döntenie, hogy fodrászhoz
jár és éhen hal, vagy eszik, és akkor rendezetlen lesz a frizurája.

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 6. oldalon)
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Mózes Edith

Menyhárt Borbála

Idén elkezdik a Máriaffy-kastély felújítását

Megmentik a műemléket

Fotó: Nagy Tibor



A számítógépes elosztás ered-
ményeinek közzététele utáni
napokban, július 13–17. között
iratkozhattak be a Maros me-
gyei középiskolákba a felvételt
nyert diákok. A részletekről Pui
Adina Roze megyei főtanfel-
ügyelő-helyettes tájékoztatott.

A kisérettségi végleges eredménye-
inek kifüggesztését követően 2874
nyolcadik osztályt végzett diák válasz-
tott a meghirdetett középiskolai osztá-
lyokból. A július 12-ei számítógépes
elosztásban részt vevők közül 94-en

más megyékből érkeztek. A vokacio-
nális (tehetséggondozó) középisko-
lákba 359-en jelentkeztek. A roma
diákok számára fenntartott speciális
helyekre korábban, június 16-áig lehe-
tett jelentkezni, az elosztásra július 6-
án került sor: 37 gyermek líceumi, 31
szakiskolai osztályba került – nyilat-
kozta a főtanfelügyelő-helyettes, akitől
azt is megtudtuk, hogy a számítógépes
elosztásban részt vett diákok közül va-
lamennyien helyet kaptak középisko-
lai, illetve szakiskolai osztályokban. 

A sajátos helyzeteket – egészségi
problémákkal küzdő diákok, ikertest-
vérek, az elosztásból kimaradt diákok
stb. – a középiskolai felvételi ütem-

terve szerint július 19–21. között kell
megoldania a tanfelügyelőségnek. Az
üresen maradt középiskolai helyek
számát július 24-én függesztik ki. A
tanfelügyelőség honlapján közzétett
adatok szerint 593 hely maradt a me-
gyében, a legtöbb (38) a marosvásár-
helyi Traian Săvulescu mezőgazdasági
szakközépiskolában, illetve a Ghe-
orghe Şincai (37) és a Ion Vlasiu (36)
szakközépiskolákban. A Traian Vuia
szakközépiskolában, illetve az erdő-
szentgyörgyi középiskolában egyen-
ként 30–30 hely maradt. A
pótvizsgákra maradt diákokat szep-
tember 4–19. között osztják el a betöl-
tetlen helyekre.

Harmadik alkalommal szervez
búcsús ünnepet a Székelybó-
sért Egyesület a falu védő-
szentje, Szent Anna napja
alkalmából. 

Az idei ünnepséget már három
napra tervezték, pénteken este tartják
az ünnepélyes megnyitót, amit egy
borkóstoló követ, a Petry Estate Wi-
nery szervezte eseményen 20 lej fejé-
ben lehet nedűket kóstolni.

A programok „java” szombaton
lesz: egész nap kézművesvásár a falu
központjában, ahol kerámia, festett tár-
gyak, papírtárgyak (origami és quil-
ling), gyöngyök, méz- és
levendulatermékek várják a vásárló-
kat, a gyermekek pedig gyöngyfűzés-
nek, arcfestésnek örülhetnek, még a
helyiek által készítendő ebéd után is ők
lesznek a célközönség, a kolozsvári
Keljfeljancsi Bábszínház Vitéz László
és az elátkozott malom című előadását
élvezhetik. Délután a futballpálya né-
pesül be, hisz a Csillagösvény Sport-
klub és a helyi Varázspatkó lovardák
lovas bemutatókat tartanak, a Maros-

széki Hagyományőrző Íjászok fegy-
verhasználattal, a Maros megyei Kutya
Egyesület pedig ebek felvonultatásával
próbálja elnyerni a nézők tetszését.
Este a kultúrotthonban Kilyén Ilka és

Ritziu Ilka Krisztina meglepetésmű-
során tapsolhat a közönség, ezt kö-
veti az Anna-napi bál, ahová
meghívásos alapon lehet belépni. Va-
sárnap Szent Anna-búcsút tartanak a
kápolnában, majd a Bekecs néptánc-
együttes lép fel a művelődési otthon-
ban – tudtuk meg a szervezők
egyikétől, Adorján-Szakács Júliától.
A rendezvényre a falubeli lakosság
mellett a Bethlen Gábor Alap is tá-
mogatást nyújtott.

A Szent Anna-napi búcsút 2015-ben
szervezte meg először az egyesület a
hagyományok felelevenítése céljá-
ból. Egyrészt az egykori búcsúk
folytatását és a búcsús ünnepi han-
gulatot szerették volna visszahozni,
de alkalmat adni az elszármazott-
aknak és a falubelieknek a talál-
kozásra, közös ünneplésre, kikap-
csolódásra. Emellett a közösség is
gyarapodott valamivel: a 2015. évi
búcsúra a katolikus kápolnát javí-
tották fel, a tavaly pedig a kis re-
formátus templom kapott festett
kazettás mennyezetet ebből az alka-
lomból.

Ma FRIGYES, 
holnap EMÍLIA napja.
EMÍLIA: az Emil férfinév
női párja. Jelentése: versengő,
vetélkedő. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. július 17.

1 EUR 4,5619
1 USD 3,9816

100 HUF 1,4905
1 g ARANY 157,4376

Kastélynap Gernyeszegen

Bulgáriai nyaralás – sorsolás
A World Travel Shop utazási iroda és a Népújság közös
tombolajátékának nyilvános sorsolására július 20-án, csü-
törtökön délelőtt 11 órakor kerül sor az utazási iroda Aurel
Filimon (volt Iskola) utca 17. szám alatti székhelyén. Ez al-
kalommal a hétéjszakás bolgár tengerparti nyaralás nyer-
teseit sorsolják ki lapunk előfizetői közül. A szervezők
minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Székesi falunap
A hét végén zajlik a székesi faluünnep. Július 22-én, szom-
baton délelőtt 10 órakor lóversennyel indul a rendezvény-
sorozat. 15 órától gyermekeknek rendeznek atlétika- és
kerékpárversenyt. A kicsik ugrálóvárban is szórakozhatnak,
és az arcfestés sem marad el. 16 órakor kezdődik a ló-
szépségverseny, az eredményhirdetésre 19.30-kor kerül
sor. 19.40-kor Halmágyi Éva és Bonczidai Dezső bábmű-
vészek előadják a Piroska és a farkas című mesejátékot.
A továbbiakban a vajdaszentiványi néptánccsoport lép fel,
majd a Corax együttes koncertezik. A napot tűzijáték zárja.
23-án, vasárnap délelőtt 10.30-kor ünnepi istentiszteletet
tartanak a református templomban, 13 órakor pedig búcsús
szentmise kezdődik a római katolikus templomban.

Székelyföldi magánerdészetek 
találkozója

A Székelyföldi Erdőtulajdonosok és Erdőgazdálkodók Szö-
vetsége hatodik alkalommal szervezi meg július 21-én,
pénteken a székelyföldi magánerdészetek találkozóját. A
találkozóra ezúttal Farkaslakán, a községi sportkomple-
xumban kerül sor a Székelyudvarhelyi Magánerdészet ren-
dezésében. A rendezvény megnyitója 9.30-kor lesz, ezt
követően szakmai vetélkedőkre, sportversenyekre és fő-
zőversenyre is sor kerül. A találkozóra Hargita, Kovászna
és Maros megye tizenöt magánerdészetének munkakö-
zösségét, mintegy 250–300 szakembert várnak. 

Nyáresti orgonahangverseny
Július 20-án, csütörtökön 19 órakor a Nyáresti orgona-
hangversenyek rendezvénysorozat keretében Molnár
Tünde orgonaművésznő a marosvásárhelyi Vártemplom-
ban Johann Prause és Klassmeyer Ernst hangszerein ját-
szik. A belépés ingyenes.

Jogi tanácsadás
Július 19-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár
Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák ma-
gukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos
minden iratot.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

18., kedd
A Nap kel 

5 óra 46 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 9 perckor. 
Az év 199. napja, 

hátravan 166 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647
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A lovas bemutató állandó programpont a bósi ünnepen                  Fotó: Gligor Róbert László (archív)

Idén is fellép a Bekecs együttes 

Megyei hírek

Nagy Székely Ildikó

Gligor Róbert László

Búcsús hétvége Székelybósban

Újdonsült középiskolások
Közel 600 hely maradt

Július 22-én, szombaton hetedszerre tartják meg a Ger-
nyeszegi Kastélynapot, amikor délelőtt 10 órától este 8
óráig várja látogatóit a Teleki-kastély. A gyermekek törté-
nelmi kalandjátékban vehetnek részt, bábelőadást láthat-
nak, kézműveskedhetnek, illetve különböző szabadtéri
interaktív játékokat is kipróbálhatnak A felnőttek az Arché
Egyesület közreműködésével a kulturális örökség témakö-

rében tartott előadásokat hallgathatnak meg, ugyanakkor
a témához kapcsolódó dokumentumfilm-vetítés is lesz.
Délután Földváry Nicole, a kastély tulajdonosának, Teleki
Kálmánnak a felesége mesél a családjáról. Fellép a ger-
nyeszegi kórus és az erdőcsinádi Árvácska néptánccsoport,
A rendezvényt 18.30-tól a csíkszeredai Codex régizene-
együttes koncertje zárja.



Tusványos, a biztos pont címmel ma este kezdődik
Tusnádfürdőn a 28. Bálványosi Nyári Szabadegye-
tem és Diáktábor, a magyarországi Kisebbségekért
– Pro Minoritate Alapítvány és a Magyar Ifjúsági Ta-
nács (MIT) nevű erdélyi ifjúsági ernyőszervezet
minden eddiginél gazdagabb programkínálatú ren-
dezvénysorozata.

Az utóbbi tíz évben, amióta a MIT látja el a tábor szerve-
zésével kapcsolatos erdélyi feladatokat, megkétszereződött a
rendezvénysátrak száma: idén már 34 partnerszervezet várja
előadásokra, vitákra és tematikus beszélgetésekre az érdeklő-
dőket – számolt be az MTI-nek Sándor Krisztina, az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke, a Tusványos poli-
tikai programfelelőse, a MIT volt elnöke.

„Egy olyan erős brand lett Tusványos, egy olyan kommu-
nikációs tér, ahol mindenki jelen akar lenni, de már olyan
szinten be van lakva a tábor programsátrakkal, hogy ez már
tényleg nem bővíthető. Hovatovább emeletet kell építeni a
sportpályára, mert már nem férünk el” – ecsetelte ironikusan
a kínálati oldalon tapasztalt megnövekedést a programfelelős.
Történt ez annak ellenére, hogy a saját rendezvényhelyszínt
igénylő jelentkezőket és a régebbi partnerszervezeteket is arra
biztatták: ne önálló sátrat nyissanak, hanem fogjanak össze
két-három másik intézménnyel – tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy van-e ekkora kínálatra „fogyasztói”
igény, azt válaszolta: olyan még nem volt, hogy érdeklődés
hiányában elmaradt volna valamelyik politikai, kulturális
vagy ismeretterjesztő rendezvény, aki Tusványoson végigsétál
a szabadegyetem sátrai között, az minden helyszínen talál leg-
alább egy-két tucatnyi érdeklődőt.

Elmondta: idén azért esett a szervezők választása a „Tus-
ványos – a biztos pont” mottóra, mert annyi bizonytalanság
veszi körül a magyarságot, hogy a jövőtervezéshez szükség
van a biztos támaszokra. Ezekre a Kárpát-medencében zajló
jövőképvitákra keres, illetve kínál válaszokat az idei Tusvá-
nyos számos pódiumbeszélgetése, nyilvános vitája.

Az olyan időszerű témákon kívül, mint a migráció, az EU

jövője, magyarországi választások, az egyik legnagyobb
múltú – és megvalósult kezdeményezései száma szempontjá-
ból az egyik legeredményesebbnek számító – nemzetpolitikai
műhelyként a Tusványos idén is tág teret szentel a Kárpát-
medencei magyar közösségek jogküzdelmének, a nemzeti
összefogásnak: idén sem marad el a péntek délelőtti „mini-
MÁÉRT”, a határon túli magyar politikai szervezetek veze-
tőinek fóruma – mutatott rá a programfelelős.

A zárónapon a koncertszínpad előtti sportpályán kerül sor
arra a hagyományos politikai fórumra, amelyen Orbán Viktor
miniszterelnök és Tőkés László EP-képviselő, az EMNT el-
nöke tart előadást és válaszol a hallgatóság kérdéseire. Jelen
lesz a táborban és több pódiumbeszélgetésen is részt vesz
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Balog Zoltán, az em-
beri erőforrások minisztere, Potápi Árpád nemzetpolitikai ál-
lamtitkár. A vitafórumokra a magyar kormányzat számos
tisztségviselőjét, a Kárpát-medencei magyar politikai szerve-
zetek vezetőit, a civil szféra és az oktatási intézmények szá-
mos képviselőjét várják.

A részletes program a Tusványos.ro honlapon található, és
mobilalkalmazással is elérhető lesz. Bár a tábort egyedivé
tevő szabadegyetem jelleget helyezi előtérbe, Sándor Krisz-
tina megjegyezte: a Tusványos továbbra is a legolcsóbb fesz-
tivál Erdélyben az egyre bővülő ifjúsági rendezvények között,
ahol csak a délután 4 óra után – tehát kifejezetten csak „bu-
lizni” – érkezőknek kell alkalmanként tíz lejt fizetniük a kar-
szalagért.

Kedd este a Hooligans, valamint a Magashegyi Undergro-
und fellépésével kezdődik a koncertprogram. Szerdán a Bal-
kan Fanatik, valamint Szabó Balázs Bandája, csütörtökön
Nagy Feró és a Beatrice, majd Anna and the Barbies, pénteken
a Margaret Island és a Magna cum Laude, míg szombaton a
Skorpió és Kowalsky meg a Vega lép fel Tusványos nagyszín-
padán. A „nulladik napi” koncertekkel kedden este kezdődik
a 28. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor vasárnap
hajnalig tartó rendezvénysorozata, a szakmai-közéleti prog-
ramok hivatalos megnyitójára szerda délelőtt kerül sor. (MTI)

Start-up Nation 
– 19 ezer üzleti terv 

Több mint 19 ezer üzleti tervet nyújtottak be a Start-
up Nation program keretében – a legtöbb projekt Bu-
karestből, valamint Kolozs és Temes megyéből
érkezett. A finanszírozási igény eléri az egymilliárd
dollárt – jelentette be hétfőn Ilan Laufer, az üzleti
szféráért felelős tárca vezetője. A Start-up Nation
programra európai uniós forrásból 500 millió lejt irá-
nyoztak elő, amihez 1,2 milliárd lej adódik hozzá az
állami költségvetésből. Több mint 44 ezer új munka-
helyre számítanak. A vállalkozók több mint 55 száza-
léka 35 évesnél fiatalabb. (Mediafax)

Megbírságolták a török fesztivál
szervezőit

Megbírságolta egy török fesztivál szervezőit a kolozs-
vári önkormányzat, mert politikai üzeneteket tartal-
mazó újságot osztogattak a hét végén megszervezett
rendezvényen. Kolozsvár Polgármesteri Hivatala
külön felhívta a Fedezzék fel a török konyhát és kul-
túrát! fesztivál szervezőinek figyelmét, hogy hagyják
abba a Zaman-Románia újság terjesztését, és az en-
gedélynek megfelelő keretek közt folytassák a ren-
dezvényt. A fesztivál szervezőit amiatt bírságolták
meg, mert egy rendezvényen a Zaman-Románia új-
ságot osztogatták. Ebben a török államelnököt,
Recep Tayyip Erdogant kritizáló újságcikkek és Tö-
rökország jelenlegi politikai-társadalmi helyzetét
elemző írások, valamint egy Fethullah Gülennel ké-
szített interjú is szerepelt, akit azzal vádolnak, hogy
ő tervelte ki a tavaly július 15-i törökországi állam-
csínyt. (Agerpres)

Nem vezetik be 
az üzleti forgalom utáni adót

Mihai Tudose miniszterelnök hétfőn bejelentette, a
kormány lemondott az üzleti forgalom megadózásá-
ról, azonban még zajlanak a szimulációk a szolidari-
tásadó kapcsán. A kormányfő nem tudta
megmondani, hogy mi lenne a jövedelemküszöb, ha
kivetnék az új adót. Tudose egyúttal bejelentette, az
elkövetkező időszakban átvesznek a romániai tör-
vénykezésbe is egy európai irányelvet, ami előírja,
hogy a haszonszerzés helyén kell adózni. (Mediafax)

A schengeni övezetbe próbáltak
szökni

Tizenöt illegális bevándorlóból álló csoportot fogtak
el a Szatmár megyei határrendészek. A csoport tagjai
nem tudták megmagyarázni, mit keresnek a környé-
ken, és román nyelven sem beszéltek. Kiderült, hogy
kilenc iraki és hat szíriai állampolgárról van szó.
Mindannyian menedékjogot kértek Romániában. A
bevándorlók bevallásuk szerint a schengeni övezet
valamely tagállamába próbáltak meg eljutni. A határ-
sértők ellen illegális határátlépés miatt indult eljárás.
(Agerpres)
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Egyébként az éhhalál küszöbén álló honanya vagyon-
bevallása szerint 3.260 négyzetméter belterülettel ren-
delkezik Rădăuţi-ban, van egy 281 négyzetméteres háza,
egy Grand Cherokee terepjárója és 50 ezer euró értékű
ékszere. Plusz a férje, aki időnként bizonyára kifizeti a
fodrászszámláját…

Nemrég egy másik képviselő, az ALDE-s Remus
Borza vetette fel a honatyák „nyomorúságos” fizetését
a parlamentben. Szerinte ezer euróból lehetetlen meg-
élni, és azt mondta, hogy a múlt év végi választások
után, miután bejutott a parlamentbe, 200-szor nagyobb
fizetésről mondott le. Véleménye szerint az állam „job-
bágysorban” tartja a parlamenti képviselőket, akik ily
módon nem tudnak ellenállni a korrupciós csábítások-
nak, aztán meg nyakukon a DNA… Kérdés, akkor miért
nem mond le a mandátumáról? És folytathatnánk a sort
a szociáldemokrata Cătălin Rădulescuval, aki szintén
nem tud „kijönni” a „nyomorúságos” képviselői béré-
ből, vagy az éhségsztrájkoló tanítónőből lett szenátor
asszonnyal, aki azért panaszkodott, hogy néha saját
zsebből fizeti a taxiját. Meg kell a szívnek szakadni
ennyi „nyomorúságos jobbágysors” láttán.

Erre mondta az egyik olvasónk: élnének bár egy évig
az én nyugdíjamból!

„Jobbágysorban”
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Székely Vágta-döntő  Fotó: Codra Botond

Kézdivásárhely lovasa, Berde Loránd nyerte Anci
nevű pej kancáján a háromszéki Óriáspince-tetőn
tartott Székely Vágta vasárnapi döntőjét. A kézdi-
vásárhelyi lovas annak ellenére nyert, hogy rendkí-
vül rosszul rajtolt, és az első körben a negyedik
helyen lovagolt.

A második díjat Mikóújfalu (Micfalău) lovasa, Tóth Barna
nyerte My Mission nevű lován, a harmadik helyet pedig Nyuj-
tód (Lunga) lovasa, Ugron Attila és Csillag nevű lova szerezte
meg. A versenyszabályzat értelmében ez a három lovas, vala-
mint a Székely Vágtát szervező Sepsiszentgyörgy lovasa
vehet részt szeptemberben a budapesti Nemzeti Vágtán.
Utóbbi annak ellenére lehet ott Budapesten, hogy a Székely
Vágtán kizárták a versenyből, mert nem vett részt a versenyt
megelőző technikai értekezleten.

A vágta szervezői a verseny után bejelentették, hogy a
döntő futamban negyedik előpataki (Vâlcele) lovast, Bartha
Ferencet és Pasadena lovát is meghívják a Nemzeti Vágtára.
Bartha Ferenc az első kör végén még vezette a versenyt, de a

harmadik kör végére lova elfáradt, így valamennyi versenytárs
megelőzte. A Székely Vágta idei versenyén 14 székelyföldi
település lovasa mérette meg magát.

A szervezők idén hét lovas részvételével szervezték meg a
Góbé Futamnak elnevezett versenyt a nem igazolt eredetű
lovak és lovasaik számára. A Nemzeti Vágta szabályzata sze-
rint ugyanis angol telivérrel nem lehet benevezni a versenyre.
Az pedig, hogy egy ló nem angol telivér, csak az eredetére vo-
natkozó iratokkal igazolható. A Góbé Futamot idén Bálint
András, Csíkkozmás (Cozmeni) versenyzője nyerte Szellő
nevű lovával.

A szervezők becslése szerint több mint tízezer néző szur-
kolta végig a versenyt, és nézte meg a Székely Vágta szom-
bati és vasárnapi kísérőrendezvényeit. Ez alkalomból
tartották szombat este A csillagösvény népe című „eredettör-
téneti táncköltemény” ősbemutatóját is. A Háromszék Tánc-
együttes és az M Stúdió mozgásszínház előadását Orza Călin
koreográfus rendezte, és helyi lovasok is felléptek a produk-
cióban. (MTI)

Kézdivásárhely lovasa nyerte 
a Székely Vágta vasárnapi döntőjét

Tusványos 
Bővülő programkínálattal nyílik ma a tábor 



Klaus Johannis nyugtalan mos-
tanában. Nem tevékeny nyugtalan-
ság ez, hanem olyan, ami
rendszerint az elbizonytalanodást
kíséri. Mint aki nem találja a helyét,
téblából erre-arra, meglepetésemre
Har-Kovba is elvetődik ma. Bár azt
még nem tudjuk, hogy a helyi romá-
nokkal megy együtt érezni, vagy a
kisebbségi jogok dolgában próbál
majd informális módon behatóbban
tájékozódni. Kelemen Hunor szerint
Băsescuhoz hasonlóan jár el, mert
az érdekképviselet megkerülésével
folytat „kapcsolatépítést”. Hogy ez
miben áll, nem világos, így nekem
úgy tűnik, hogy a már említett
nyugtalanság jeleként kis időre in-
kább csak el szeretne tűnni szem
elől. Ez azonban aligha fog sike-
rülni neki, hiszen székely szavazói
joggal készülnek számonkérni a be
nem váltott ígéreteket. A kérdéseket
nem úszhatja meg, őszinte, egyenes
válaszokra várni pedig hiábavaló.
Pillanatnyi, akár lehetetlennek is
mondható helyzetében legfeljebb ki-
térő válaszokra futja majd, hiszen
szembe kell néznie a székelyekkel,
miközben a tarkójánál lihegnek elő-
ítéleteikkel a székelyföldi románok
képviselői. Útszűkület, se előre, se
hátra! Meglehet azonban, hogy ezt
a komikumtól sem mentes jelenetet
a tanácsosai is átgondolták, s gon-
doskodnak róla, hogy főnöküket

minél kevesebb presztízsveszteség
érje.

Băsescuval összevetni egyébként
nincs értelme, hiszen mint köztu-
dott, Klaus Johannis a romániai ki-
sebbségi politika csúcstelje-
sítményeként tekint önmagára: lám,
mire vihette kisebbségiként, a leg-
magasabb közéleti méltósággal ru-
házták fel. Ami itthon nem, de
Brüsszelben alkalomadtán még
arra is jó, hogy megpróbálják hitel-
teleníteni az RMDSZ jogos igyeke-
zetét ebben-abban, de inkább majd
mindenben. A „pudingot” persze
mi esszük meg...

Visszatérve az elnöki nyugtalan-
sághoz, már a nyelvemen, hogy
meg tudom érteni, de mégsem mon-
dom, mert a „meg tudom érteni”
hordoz egy árnyalatnyi együttérzést
is. A politika dolgaiban azonban
ebből szűkös a tartalékom, így
éppen rá nem pazarolhatok belőle.
Erről ennyit…

No, igen, a napszemüveg. Olyan
facebookos arculatváltásnak tűnik,
legalábbis a bulvárosabb hírter-
jesztők körében. Nekem elsőre az
jött be, hogy a fehér botot is kezébe
nyomhatták volna egész alakos pro-
filváltásként. Más nézőpontból még
az is felrémlik, hogy egyenesen „ke-
resztapás” benyomást is kelthet.
Talán olyankor – az nem most lehet
–, amikor azt hiszi, hogy tényleg ő
vezeti az országot. Amíg időről
időre ki nem derül, hogy annyira
azért mégsem!

A napszemüveg kapcsán valami
bizonyossággal is előhozakodha-
tom. Ahogy vele mindegyre meg-
esik, „spontán” módon a minap is
belebotlott a folyamatosan a kör-
nyékén lebzselő sajtósokba, s tett
néhány, még tőle is szokatlan kije-
lentést. De már az szokatlannak
mondható a szóban forgó jelenet-

ben, hogy nem vette le a napszem-
üvegét, ami, ha valakivel szóba
elegyedünk, legalábbis udvariatlan
gesztusnak számít. De hát tegyük
magunkat túl rajta. Azt kérdezték
például, hogy mit szól Codruţa Kö-
vesi makacsságához, aki nem haj-
landó megjelenni a 2009. évi
elnökválasztás körülményeit vizs-
gáló parlamenti bizottság előtt.
Klaus Johannis válasza: nem fog-
lalkoztatja ez a kérdés. Arra meg,
hogy mit szól Liviu Dragnea előző
napi (mindegy, melyik) nyilatkoza-
tához: nem kíséri figyelemmel szó-
ban forgó megnyilatkozásait...
Gondolom, ebből a két válaszból is
világos lehet, hogy valami nincs
rendben az elnök körül!

Eddig tartott az okozatsor, most
próbálkoznék az okokkal. Eszembe
jut, hogy néhány hete még, az Egye-
sült Államokból való hazatérése
után a gondtalan elégedettség meg-
testesítője volt. Joggal, hiszen az

első és egyetlen kelet-közép-euró-
pai vezető volt, aki Washingtonban
találkozhatott Donald Trumppal. A
rosszkedv akkor keríthette hatal-
mába, amikor az amerikai elnök
Varsóban, a Krasinski téri népgyű-
lésen a lengyel történelemben való
kalandozása mellett felemlegette a
NATO „folyó” ügyeit. Lengyelor-
szág és Horvátország szerepét mél-
tatta, Romániáról azonban egyetlen
szót sem ejtett, noha kétségtelen,
hogy egyik főszereplője (Lengyelor-
szág mellett) az Ukrajnában leját-
szódott amerikai–orosz geopolitikai
összetűzésben elszenvedett kudarc
nyomán újragondolt NATO-straté-
giának. (Ennek része az ún. Három
Tenger Kezdeményezés, amelyben
12 kelet-európai ország, köztük Ro-
mánia végez közös védelmi fejlesz-
téseket.) Tehát szólhatott volna
Trump, de nem tette, amit én az elé-
gedetlenség jelének gondolok. Ez
szerintem azt üzeni, hogy Johannis
félreértette a washingtoni látogatás
jelentőségét, mert oda őt nem meg-
hívták, hanem inkább a „Magas
Porta” elé rendelték beszámolni a 2
százalékos védelmi költségvetés sor-
sáról, ami a NATO-n belül az ame-
rikai elnök vesszőparipája.
Johannis a 2 százalékot ugyan tör-
vénybe „szorgalmazta”, de a bevál-
tása, ami amerikai fegyverek
vásárlásával is összefügg, nem
halad. Alig több mint öt hónap van
hátra az évből, s a költségvetési tétel
felhasználása bizonytalan. A napok-
ban annyival jutottak előbbre, hogy
folyik a Patriot rakétarendszer vá-

sárlásáról szóló döntés előkészítése.
(Hadd jegyezzem meg, hogy a nagy-
szabású amerikai terv kétségtelenül
erősíteni fogja Románia védelmi ké-
pességét, de éppen emiatt szinte bi-
zonyosra vehető, hogy Oroszország
az eddiginél is szorosabb kötőféken
tartja majd a Moldovai Köztársasá-
got. Nem lesz könnyű erről magya-
rázkodni, ha a centeránium évében
esetleg szóba kerül…) 

Az elnöki hangulatváltozás to-
vábbá attól sem függetleníthető sze-
rintem, hogy a politikusok –
szokásukhoz híven – az ide is be-
gyűrűzött Soros-ügyet alig néhány
nap alatt parttalanná terebélyesítet-
ték. A „nagy” bűnbak mellett folyik
az „apróbbak” (lásd civil szerveze-
tek) nevesített kipellengérezése. Az
érintettek szinte szóhoz sem juthat-
nak, s az sem tehet jót Johannis ke-
délyének, hogy egyik főtanácsadója
is szerepel a „Soros-gyanúsok” kö-
zött. Ráadásul másik jó emberét,
Codruţa Kövesit, akinek már most
is eléggé ingatag a helyzete – okkal
vagy ok nélkül, még nem tudható –
ugyancsak azok között emlegetik,
akik (itt) George Soros állítólagos
tervei szerint Románia destabilizá-
lásán munkálkodnak! Tovább is pél-
dálózhatnék, de az itt jelzett néhány
ok a sok okozattal több mint elég az
elnöki nyugtalansághoz. Hátha még
abba is belegondol, hogy lassan
hozzá kellene látni a második elnöki
mandátuma bebiztosításához.
Ennek az esélye azonban egyelőre
bizonytalan, mint a kutya vacso-
rája…

2017. július 15-én Sepsiszent-
györgyön ülésezett a Székely
Nemzeti Tanács Állandó Bizott-
sága. Az elnöki beszámoló meg-
hallgatása után a testület kitűzte a
Székely Nemzeti Tanács soron kö-
vetkező ülésének időpontját,
amelyre 2017. október 21-én kerül
sor. Ez alkalommal napirenden
lesz a Székely Nemzeti Tanács el-
nökének megválasztása, valamint
a centenáriumi év ünnepélyes
meghirdetése, hiszen 2018. no-
vember 19-én lesz százéves a szé-
kely önrendelkezési törekvés,
százéves lesz a Székely Nemzeti
Tanács. 

2010. november 19-én a Szé-
kely Nemzeti Tanács a magyar par-
lamentben megtartott ülésén
kimondta a történelmi folytonossá-
got az 1918. november 19-én Bu-

dapesten és a 2003. október 26-án
a székely falvak és városok közös-
ségeinek akaratából Sepsiszent-
györgyön létrehozott Székely
Nemzeti Tanács között. A határozat
a Székely Nemzeti Tanács alapítási
napjának 1918. november 19-ét
nevezte meg, azt a napot, amikor
gróf Bethen István kezdeményezte
az erdélyi Székely Nemzeti Tanács
megalakítását. 

A későbbiek során elkészül a
centenáriumi év eseménynaptára, a
legfontosabb megemlékezésekkel
és helyszínekkel, a száz év törté-
nelmét áttekintő konferenciák, ki-
adványok, kiállítások sorával.
Mindezekben számítunk a székely-
ség és az egész magyarság támoga-
tására. 

Az Állandó Bizottság a Gábor
Áron-díjat a 2017. évre dr. Dávid

Lászlónak, a Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem rektorá-
nak adományozza. A gyűlés
résztvevői egyetértettek abban,
hogy dr. Dávid László mérnök-
ként, alkotó tudósként, egyetemi
tanárként és Székelyföld legfonto-
sabb felsőoktatási intézményének
vezetőjeként is rászolgált a kitün-
tetésre, de tekintettel voltak arra is,
hogy a III. Székely Kongresszus
megszervezésével megnyitotta az
utat, hogy a Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem a szé-
kely jövőépítés szellemi
központja legyen. A hagyomá-
nyoknak megfelelően a díjátadó
gálára a székely szabadság nap-
ján, 2018. március 10-én Maros-
vásárhelyen kerül sor. 

A Székely Nemzeti Tanács
sajtószolgálata

A Romániai Magyar Demok-
rata Szövetség (RMDSZ) hét-
főn sajtótájékoztató kere-
tében indította el a Minority
SafePack európai polgári kez-
deményezés online aláírási
kampányát.

Porcsalmi Bálint, az RMDSZ
ügyvezető elnöke a sajtótájékozta-
tón a szövetség által létrehozott 
jogaink.eu internetes felületet aján-
lotta az erdélyi magyaroknak, ame-
lyik többek között abban is
segítséget nyújt az aláíróknak, hogy
megtalálják lakcímük postai irányí-
tószámát.

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök
Csíkszeredából kivetítőn kapcsoló-
dott be a sajtótájékoztatóba, és az
újságírók jelenlétében töltötte ki
mintegy három perc alatt az online
aláírási ívet. A politikus elmondta:
az RMDSZ 250 ezer romániai alá-
írás összegyűjtését vállalta. „Meg
kell győznünk az EU-t, hogy sem-
mit nem akarunk elvenni másoktól,
azt a kultúrát akarjuk megőrizni,
amit az EU is értéknek tekint” – je-
lentette ki a politikus.

Kelemen Hunor értékelése sze-
rint az Európai Unió kettészakadt a
kisebbségi kérdés értelmezésében.
A nyugat-európai államok már a 20.
század második felében rendezték a
kisebbségek kérdését, és ezt az ott
élő kisebbségek is elismerik, Kelet-
Közép-Európában azonban az álla-
mok azt állítják, hogy modellértékű
megoldásokat alkalmaznak, a ki-
sebbségek pedig rendre cáfolják ezt
a megállapítást. Úgy vélte, a pol-
gári kezdeményezés arra kénysze-
rítheti az EU-t, hogy a
tagállamokra kötelező érvényű sza-
bályozást vezessen be.

Porcsalmi Bálint elmondta, arra
biztatják az erdélyi magyarokat,

hogy online írják alá a polgári kez-
deményezést. Úgy vélik ugyanis,
hogy ez az aláírási mód jobban
népszerűsíthető az internetes felü-
leteken. Az aláírásra készített hon-
lap arra is lehetőséget biztosít,
hogy az aláírók megosszák az alá-
írásukat visszaigazoló képernyőfo-
tót a közösségi hálón. Az
ügyvezető elnök hozzátette: az
RMDSZ szeptemberben elindítja
a papír alapú aláírásgyűjtést is
azok számára, akik az interneten
még nem írták alá a kezdeménye-
zést. Ugyanakkor figyelmeztette
az aláírókat, hogy az aláírásokat a
román állam intézményei ellenőr-
zik, és kizárják azokat az aláíró-
kat, akik mind papíron, mind
pedig az interneten aláírtak. Azt is
kérte, hogy a kettős állampolgár-
sággal rendelkező erdélyi magya-
rok csak az egyik állampolgárságuk
alapján támogassák a kezdeménye-
zést.

Porcsalmi az MTI kérdésére ki-
jelentette: a romániai kampány
során a szabad anyanyelv- és szim-
bólumhasználatot, a regionális po-
litika kisebbségi vonatkozásait és a
televíziós közvetítések korlátozása-
inak a megszüntetését helyezik a
középpontba.

Az EU-nak akkor kell foglalkoz-
nia a kezdeményezéssel, ha 2018.
március 4-ig több mint egymillió
aláírást sikerül összegyűjteni. Az
aláírásgyűjtést a FUEN Kolozsvá-
ron tartott májusi kongresszusa ke-
retében indították el. A
kongresszuson felszólaló Potápi
Árpád János nemzetpolitikáért fele-
lős államtitkár kijelentette, Magyar-
ország és a határain kívül élő
nemzetrészek kiveszik a részüket az
egymillió aláírás összegyűjtéséből.
(MTI)
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Elnöki nyugtalanság

Felkészülés a székely önrendelkezési 
törekvés századik évfordulójára

Vizsgálják 
a DNA vezetőségének tevékenységét

A Legfelső Igazságszolgáltatási
Tanács (CSM) ellenőrző testülete
megkezdte hétfőn az Országos
Korrupcióellenes Ügyészség
(DNA) vezetősége tevékenységé-
nek kivizsgálását – közölték az
AGERPRES hírügynökséggel a
testülethez tartozó források. 

Az idézett források szerint az
ellenőrző testület hat inspektor-
ból áll, a kiértékelés pedig július
17-e és augusztus 11-e között zaj-
lik. 

Az ellenőrző testület július 4-én
tette közzé a közösségi oldalon a
kontrollok ütemtervét. Ebből az
derült ki, hogy a DNA és a leg-
főbb ügyészség is górcső alá
kerül. 

Az ellenőrzés során a menedzs-
ment hatékonyságát, a vezetőségi
tevékenységet, a törvények és sza-
bályok tiszteletben tartását, a fele-
lősségvállalást, a személyzet és
feladatok leosztásának hatékony-
ságát, a rendőrökkel, ügyészekkel,

szakértőkkel, bírákkal folytatott
kommunikációt, a sajtóval való kap-
csolattartást, az átláthatóságot és
közérdekű információkhoz való
hozzáférhetőséget stb. vizsgálják.
Ugyanakkor ellenőrzik a 2, illetve 5
évnél régebbi ügyiratcsomók lezá-

rására és a kár megtérítésére irá-
nyuló intézkedéseket, főleg sikkasz-
tási, adócsalási, csempészési,
korrupciós, érdekellentéti ügyek,
illetve erdészeti és környezet ellen
elkövetett bűncselekmények ese-
tén. (Agerpres)

Makkai János

Az RMDSZ elindította a Minority
SafePack polgári kezdeményezés

online aláírási kampányát



A magyar női vízilabda-válogatott 20-11-
re nyert Japán ellen a budapesti világbajnok-
ság csoportkörének első fordulójában. Bujka
Barbara 5, Keszthelyi Rita és Tóth Ildikó 4-
4 gólt szerzett.

A két csapat június elején Kínában a Kuns-
han-kupa negyeddöntőjében találkozott egy-
mással, a magyarok akkor fölényes, 15-6-os
győzelmet arattak, így a házigazdák számára
kötelező volt a siker.

A kék sapkában játszó magyarok körülbe-
lül 6500 néző előtt első támadásukból meg-
szerezték a vezetést a Hajós Alfréd
Uszodában, a vb első magyar gólját Bujka
Barbara szerezte kipattanóból. A kiváló
center hatalmas fizikai fölényét érvényesí-
tette a japánokkal szemben, második talála-
tában sem tudták megakadályozni, a

harmadik és negyedik hazai gólt a vb-újonc
Szilágyi Dorottya lőtte. A japánok az első
negyed utolsó percében emberelőnyből szé-
pítettek.

A második felvonást egy újabb Bujka-ta-
lálat vezette fel, néhány pillanattal később
pedig egy villámgyors lefordulás után a csa-
patkapitány Keszthelyi Rita is feliratkozott a
gólszerzők közé. A rivális Takács Orsolya ki-
állítását büntette Arima Jumi szépségdíjas
pattintásával. Nem maradt el a válasz, Czi-
gány Dóra is meglőtte első vb-gólját. A foly-
tatásban Bujka pattintotta le magáról a fél
japán védelmet, mielőtt a hálóba lőtt, majd
Antal Dóra kiszorított szögből is bevette a
kaput. Bujka viszonylag „leegyszerűsítette”
a játékot, az első hozzá érkező passzt ugyanis
azonnal a hálóba csavarta. A túloldalon a ja-

pánoknak harmadik alkalommal sikerült túl-
járniuk Gangl Edina eszén, míg a magyar
gólok könnyedén születtek a centerposzton:
ezúttal Tóth Ildikó érvényesítette erőfölé-
nyét. Nyolc másodperccel a nagyszünet előtt
a másik vb-újonc, Gurisatti Gréta talált be,
a japánok azonban egyetlen szekundummal
a dudaszó előtt elképesztően távolról vála-
szoltak.

Japán góllal kezdődött a harmadik negyed
– ekkor már Kasó Orsolya védte a magyar
kaput –, de gyorsan helyreállt a rend, hiszen
sorrendben Antal, Keszthelyi, majd Tóth is
betalált, mielőtt az ázsiaiak újra eredménye-
sek tudtak lenni. A fiatal Gurisatti találatát
követően a nap legszebb jelenete következett:
Keszthelyi szinte már-már férfias erejű és

pontosságú csavargólja után a közönség még
a lassításnál is felhördült.

A zárónegyed elején a japánok legjobbja,
Jamamoto Minori már a negyedik gólját sze-
rezte, majd az ellenfél emberelőnyből „koz-
metikázta” tovább az eredményt. A túloldalon
Keszthelyi a tehetetlen japán kapusnak addig
lóbált, amíg az szinte már a víz alatt volt,
majd Tóth találta magát egyedül szemben a
hálóőrrel, egyik magyar sem hibázott. A ha-
zaiak védekezése a végére kicsit fellazult, ezt
Arima büntette két góllal, végül a 20. magyar
gólt Tóth szerezte. A japánok egy szép em-
berfórral zárták le az összecsapást.

Ma a franciák várnak Bíró Attila szövet-
ségi kapitány csapatára.

A magyar válogatott minden idők egyik legjobb
szereplésével, 10 arany-, 3 ezüst- és 3 bronzéremmel
zárta a Plovdivban vasárnap befejeződött kajak-kenu
Európa-bajnokságot.

Szombaton öt első és egy harmadik hely volt a mér-
leg. Ötszáz méteren mindhárom döntő magyar sikert
hozott a két kajaknégyesnek – Lucz Dóra, Medveczky
Erika, Takács Tamara, Vad Ninetta, illetve Nádas
Bence, Tótka Sándor, Molnár Péter, Mozgi Milán –,
továbbá a Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső
kenus duónak köszönhetően. Ezer méteren győzött a
kajakos Bodonyi Dóra, a Hagymási Réka, Farkasdi
Ramóna kajakos duó, az ugyancsak kajakos Kopasz
Bálint pedig harmadik lett egyesben.

Vasárnap délelőtt 500 méteren további két aranyat
és egy bronzot gyűjtöttek a versenyzők. A két győze-
lem az első és az utolsó fináléban született: előbb a
kajakos Takács Tamara egyesben, majd végül a Nádas
Bence, Tótka Sándor kajakos duó párosban lett első
500 méteren. Ugyanezen a távon Kopasz Bálint (K-
1) a harmadik helyen végzett.

A legrövidebb távon, 200-on öt érmet, két-két
aranyat és ezüstöt, valamint egy bronzot szereztek a
magyarok. Lucz Dóra ezúttal egyesben diadalmasko-
dott nagy csatában, a Balaska Márk, Birkás Balázs ka-
jakos duó pedig fölényes győzelmet aratott. A férfiak
K-1-es számában, valamint a női kenu egyesek verse-
nyében két második hely jutott a magyaroknak a két
győri, Horváth Bence, illetve Devecseriné Takács
Kincső révén, a bronzérem pedig a kenupáros Hajdu

Jonatán és Fekete Ádám nevéhez fűződött. A záró
5000 méteres döntők is magyar sikerrel indultak a ka-
jakos Bodonyi Dórának köszönhetően, majd a folyta-
tásban Varga Dávid ezüstöt szerzett a kenusok
versenyében.
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Budapest rendezheti a 2024-es
rövidpályás úszó-világbajnokságot.
A vizes sportokat összefogó nem-
zetközi szövetség (FINA) a 
magyarországi 17. vizes világbaj-
nokság alatt, hétfőn döntött arról,
hogy a 25 méteres medencés vb-
nek 2022-ben az oroszországi Ka-
zany, két évvel később pedig a
magyar főváros lehet a házigazdája.

Ennek a döntésnek az eredmé-
nyeképpen tovább bővült a Buda-
pesten rendezendő vizes
világesemények sora, ugyanis jö-
vőre junior szinkronúszó-világbaj-
nokságnak, 2019-ben junior
úszó-világbajnokságnak ad otthont
a Duna Aréna, 2020-ban pedig az
úszók, vízilabdázók, szinkronúszók
és műugrók Európa-bajnokságát
rendezik meg a magyar fővárosban.

A rövidpályás világbajnokságok
rendezésére tavaly szeptemberben
kellett jelezni a pályázási szándé-
kot, a végső megmérettetésre Hong-
kong, Tajvan, Oroszország és
Magyarország maradt versenyben.
A FINA alelnöke, Gyárfás Tamás
már korábban jelezte, amennyiben
nem Budapest neve kerül elő vala-
melyik borítékból, akkor lemond
posztjáról. Hozzátette, a fantaszti-
kus Duna Arénának minél több
nagy nemzetközi versenyre van
szüksége ahhoz, hogy megfelelően
kihasználják.

Kazany részéről Vlagyimir Leo-
nov tatár sportminiszter, magyar
részről pedig Balog Zoltán, az em-
beri erőforrások minisztere írta alá
az erről szóló megállapodást a
FINA-val. Balog Zoltán hangsú-

lyozta, megtérül a befektetés, ame-
lyet a kormány és a főváros veze-
tése is beletett a vizes sportokba,
főként a „gyöngyszemnek” számító
Duna Arénába, amely így nem egy
egyszeri alkalomra készült el.

A most zajló világbajnokságról a
FINA ügyvezető igazgatója, Cornel
Mărculescu elmondta, már néhány
nap alatt bebizonyosodott, hogy a
lehető legjobban döntöttek, amikor
Budapest kapta meg a vb rendezé-
sét. Hozzátette, a helyszínek gyö-
nyörűek, a szurkolók – akik rendre
megtöltik a lelátókat – pedig fan-
tasztikusak.

Seszták Miklós fejlesztési mi-
niszter, a szervezőbizottság elnöke
a bejelentés utáni sajtótájékoztatón
köszönetet mondott a bizalomért,
hogy Budapest újra bizonyítási le-
hetőséget kapott. Hozzátette, biztos
benne, hogy 2024-ben is sikeres vi-
lágbajnokságot tudnak majd ren-
dezni, ehhez pedig minden alap
megvan, hiszen kell infrastruktúra,
illetve a tapasztalat is egy nagy vi-
lágverseny szervezéséhez.

Gyárfás Tamás csak annyit mon-
dott: „maradok”.

Bienerth Gusztáv, a Magyar
Úszószövetség elnöke kijelentette,
hogy a 2024-es rövidpályás úszó-
vb elnyerése hatalmas siker, ame-
lyért rengetegen dolgoztak, és
méltó folytatása annak a sorozat-
nak, amely a jelenleg is zajló 
világbajnoksággal kezdődött. Hoz-
zátette, ez a döntés részben annak
is következménye, hogy a vb ese-
ményei tökéletesen rendben zajla-
nak.

Budapest rendezheti 
a 2024-es rövidpályás 
úszó-világbajnokságot

Fölényes sikerrel kezdett a vizes vb-n a magyar női pólóválogatott

Kajak-kenu: Az elmúlt tíz év legjobb Eb-je

Keszthelyi Rita (b) és a japán Szuzuki Kotori a női vízilabdatorna C csoportjában játszott Magyarország – Japán mérkő-
zésen a 17. vizes világbajnokságon a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában 2017. július 16-án. Magyarország – Japán
20-11. MTI Fotó: Czagány Balázs

Eredményjelző
Női vízilabdatorna, C csoport, 1. forduló: Magyarország – Japán 20-11 (4-1, 8-3,

5-2, 3-5)
Gólszerzők: Bujka 5, Keszthelyi, Tóth I. 4-4, Szilágyi, Antal, Gurisatti 2-2, Czi-

gány 1, illetve Jamamoto, Arima 4-4, Inaba 2, Kajama 1
További eredmények: A csoport: Olaszország – Kanada 10-4 (1-2, 2-0, 3-0, 4-2),

Kína – Brazília 11-4 (4-2, 2-0, 1-2, 4-0); B csoport: Spanyolország – Új-Zéland 10-2
(3-0, 1-1, 2-0, 4-1), Egyesült Államok – Dél-afrikai Köztársaság 24-2 (6-0, 7-0, 5-2,
6-0); C csoport: Hollandia – Franciaország 17-2 (7-0, 5-0, 3-1, 2-1); D csoport: Orosz-
ország – Görögország 9-7 (2-1, 4-3, 2-3, 1-0), Ausztrália – Kazahsztán 16-4 (4-1, 4-
1, 4-2, 4-0).

Férfivízilabda-torna, A csoport: Brazília – Kazahsztán 6-2 (1-1, 0-1, 3-0, 2-0),
Montenegró – Kanada 8-8 (3-1, 2-2, 1-1, 2-4); B csoport: Olaszország – Franciaor-
szág 18-9 (5-2, 3-4, 7-1, 3-2).

Érmesek a vizes vb-n
* férfi 1 m-es műugrás: 1. Peng Csien-feng (Kína) 448.40 pont, 2. Ho Csao (Kína)

447.20, 3. Giovanni Tocci (Olaszország) 444.25
* női szinkrontoronyugrás: 1. Zsen Csien, Si Ja-csie (Kína) 352.56 pont, 2. Kim

Mi-rae, Kim Kuk-jang (Koreai NDK) 336.48, 3. Jun Hoong Cheong, Pandelela Pamg
(Malajzia) 328.74

* szinkronúszás, vegyes páros, technikai döntő: 1. Olaszország (Manila Flamini,
Giorgio Minisini) 90,2979 pont, 2. Oroszország (Mihaela Kalancsa, Alakszandr Mal-
cev) 90,2639, 3. Egyesült Államok (Kanako Kitao Spendlove, Bill May) 87,6682

Éremtáblázat
arany ezüst bronz

Magyarország 10 3 3
Németország 6 1 3
Oroszország 3 3 4
Csehország 2 1 0
Lengyelország 1 4 4
Portugália 1 2 0
Ukrajna 1 0 3
Nagy-Britannia 1 0 1
Spanyolország 1 0 1
Litvánia 1 0 0
Fehéroroszo. 0 5 2
Dánia 0 2 1
Szerbia 0 2 1
Szlovákia 0 1 1
Szlovénia 0 1 1
Moldova 0 1 0
Románia 0 1 0
Grúzia 0 0 1
Norvégia 0 0 1
Olaszország 0 0 1

Románia egyetlen éremmel szerénykedik
Egyetlen versenyszámban tudott dobogóra állni

román sportoló az Eb-n: a kenu kettesek 500 mé-
teres futamában Leonid Carp és Victor Mihalachi
másodikként érkezett, így az ezüstöt szerezték meg.

Hüttner Csaba: mi itt most taroltunk
Hüttner Csaba szövetségi kapitány szerint a

magyar válogatott minden várakozást felülmú-
lóan szerepelt az Európa-bajnokságon. „Hatvan
olimpiai pontot és olimpiai versenyszámokban öt
aranyérmet szereztünk, ez minden idők egyik leg-
jobb magyar eredménye” – nyilatkozta. A szövet-
ségi kapitány szerint magyar részről a sportágban
újabb nagy generációváltás történt, a fiatalok
pedig szereplésükkel minden várakozást felül-
múltak. „Mi itt most taroltunk, és megpróbáljuk
a vb-re átmenteni ezt a teljesítményt. Sőt, akár
még ennél is jobb formába hozni a versenyzőin-
ket” – fogalmazott a kapitány

Bodonyi Dóra a női kajak egyesek 5000 méteres döntőjében a
plovdivi kajak-kenu Európa-bajnokságon 2017. július 16-án. A ma-
gyar versenyző aranyérmes lett. MTI Fotó: Kovács Tamás



   6 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________ VENDÉGOLDAL ______________________________________________ 2017. július 18., kedd

Az utóbbi időben csökkent a
községet átszelő főúton a balesetek
száma. Bár a marosszentgyörgyiek
továbbra is kitartanak álláspontjuk
mellett, hogy el kell távolítani a
beton válaszfalat, némi előrelépés
történt a gyalogosok biztonsága ér-
dekében. 

Mint ismeretes, több éve harcol-
nak a marosszentgyörgyiek a köz-
ségen áthaladó főúton felszerelt
beton válaszfal ellen, ennek sürgős
eltávolítását követelik. A válaszfal
hatására ugyanis keskenyebbek let-
tek a menetsávok, és csökkent a lát-
hatóság mind a gyalogátjárókon,
mind az útkereszteződésekben, a
gépkocsivezetők pedig a megenge-
dett sebességnél jóval gyorsabban
hajtanak át a településen, és túl ké-
sőre vagy egyáltalán nem veszik
észre a szabályosan átkelő gyalogo-
sokat. Több halálos gázolás is tör-
tént a község területén lévő
átjárókon. 

– A harcot nem adjuk fel. Kilenc
éve vagyok polgármester, és még
nem tudtam megszokni ezt a rit-
must és a bürokráciát, ami az állami
intézményekre jellemző, de be kel-
lett lássam, hogy ebben az ügyben
lehet, hogy az apró lépések politi-
kája hatékonyabbnak bizonyul. Mi
a lakosokkal együtt határozottan
szembeszálltunk ezzel a döntéssel,

mert egyértelmű volt számunkra,
hogy rossz dolog a betonfal. Külön-
féle érdekek miatt ezt nem lehetett
eltávolítani, de azt látom, hogy tör-
ténnek apró lépések, amelyek a ma-
rosszentgyörgyiek biztonságát
növelik. Pirossal lefestették az átjá-
rók előtti részt, és egy durvább
anyagot helyeztek le, aminek kö-
szönhetően sokkal hamarabb le
lehet fékezni az átjárók előtt. To-
vábbá az átjáróknál jóval erősebb,
új generációs lámpatesteket szerel-
tünk fel, így a gyalogátjárók éj-
szaka sokkal jobban meg vannak
világítva. Mindemellett úgy tűnik,
sikerül még elérni, hogy öt, a leg-
forgalmasabb gyalogátjáróknál
gombnyomásos villanyrendőrt sze-
reljen fel az országos útügy, hiszen
az ő fennhatóságuk alá tartozik az
út. Mi harcolunk, de sajnos dönté-
seket nem hozhatunk. 

Örvendetes, hogy az utóbbi idő-
ben nem voltak balesetek, ez egy-
részt annak is tudható be, hogy
negatív kampányt folytattunk, fel-
hívtuk az autóvezetők figyelmét,
hogy vigyázzanak, mert Maros-
szentgyörgyön veszélyes útszakasz
van, és látjuk, hogy igyekeznek
jobban odafigyelni, de még vannak,
akik nagyon gyorsan hajtanak, és
óriásit fékeznek a gyalogátjárók
előtt – mutatott rá Sófalvi Szabolcs.

Csökkent a balesetek száma

Idén három marosszentgyörgyi
tömbháznegyedet sikerült korszerű-
síteni: a Sportoló, az Új és az Egye-
sülés utcákban aszfaltoztak,
parkolóhelyeket alakítottak ki, to-
vábbá bővítették a zöldövezetet,
rendbe tették a szeméttárolókat, il-
letve felújították a járdákat is.
Ennek köszönhetően a szóban
forgó utcákban 10-15 százalékkal
emelkedett a lakások ára. Az inf-
rastrukturális fejlesztések folytatód-
nak, uniós alapokból további 17
utcát korszerűsítenek.

Sófalvi Szabolcs polgármester
elismerte, nem volt könnyű kivá-
lasztani, hogy a 148 községi utcából
melyek felújításának lássanak neki,
hiszen mindenki igényli a modern
utcákat, tereket, de végül a törvé-
nyek figyelembevételével az volt az
egyik fő szempont, hogy mennyire
régiek az utcák, illetve mennyire
sűrűn lakottak. A három központi
negyedben végzett munkálatok össz-
értéke elérte az 1,3 millió lejt, amit
lehetetlen lett volna csupán a helyi
adókból előteremteni, ezért az ön-
kormányzat ezúttal is uniós pályázat
révén biztosította a pénzalapokat. 

A nemrégiben turisztikai telepü-
lési státust elnyerő Marosszent-
györgyön újabb fejlesztések
következnek, hiszen a nyár folya-
mán újabb utcák korszerűsítését
kezdik el, az egyik a község ipari
övezeteként nyilvántartott Mező-
gazdász utca, aminek azért szentel-
nek kiemelt figyelmet, mivel az ott
székelő cégek több mint ezer mun-
kahelyet biztosítanak. 

– Fontos továbbá, hogy egy
újabb uniós pályázatot nyertünk
meg 17 utca aszfaltozására, valószí-
nűleg jövő tavasszal fog elindulni a
munkálat, mert a különféle jóváha-
gyások beszerzése késlelteti a dol-
gokat, de amikor lezárul ez a
beruházás, akkor száz százalékban
fel lesz újítva a község régi része.
Ugyanakkor egy újabb pályázatot is
előkészítettünk, amelybe újabb tíz
utca korszerűsítését foglaltuk bele,
ezek között már új utcák is szere-
pelnek. Ha ezt a két pályázatot le-
zárjuk, Marosszentgyörgy
legnagyobb része teljesen új arcu-
latot kap – világított rá a beruházá-
sok jelentőségére a község
vezetője. 

Uniós alapokból tizenhét utcát
korszerűsítenek 

Fotó: Nagy Tibor

Szerkeszti: Menyhárt Borbála

a kivitelezésre szánt idő egy év, de mivel
műemlék épületről van szó, előre nem lá-
tott helyzetek adódhatnak, amelyek ki-
sebb-nagyobb késésekhez vezethetnek. A
felújítás nyomán a régi hangulatát adják
vissza a kastélynak, aminek kettős rendel-
tetést szánnak: kulturális és turisztikai
központ lesz. Helyet kap ott egy turisztikai
iroda is, hiszen a kastély meg a környéke
turisztikai látványosság, az udvarán két
tölgyfa áll, az egyik közel nyolcszáz éves,
a másik több mint nyolcszáz. Továbbá ki-
alakítanak majd egy falumúzeumot, össze-
gyűjtik a helybéli családok tulajdonában
lévő régi tárgyakat és Beszélő történelem
címmel állandó kiállítást rendeznek be.
Emellett berendeznek három termet, az
egyikben román, a másikban magyar, a
harmadikban pedig roma múzeumot alakítanak ki, ez
is elég egyedi kezdeményezés, itt a népviselettől
kezdve különféle néprajzi tárgyak kapnak majd he-
lyet. Könyvtár is lesz, elektronikus könyvtár is fog
működni, érintőképernyős rendszerrel, illetve lesznek
termek, amelyek állandó, illetve időszakos fotó-, va-
lamint festészeti kiállításoknak adnak majd otthont.
Marosszentgyörgyön évente három-négy festészeti

tábor van, amelyen szép számban vesznek részt
helybéli művészek, az ő munkáikat tennék közszem-
lére. 

A községben több mint kétszáz magyar gyerek jár
néptáncra, emellett román és roma néptánccsoport is
működik, számukra is biztosítanak majd próbatermet,
illetve kialakítanak egy korszerű házasságkötő termet
is a kastélyban. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Megmentik a műemléket

A kóbor kutyák összegyűjtésére szerző-
dést kötött a község egy erre szakosodott
céggel, ez pedig pár napja elkezdte a gaz-
dátlan ebek közterületről való eltávolítását.
Sófalvi Szabolcs hangsúlyozta, nagyon el
voltak szaporodva a kóbor kutyák, több
esetben gyerekeket, időseket támadtak
meg, ezért aláírásgyűjtési akció is indult ez
ügyben, több ezren írták alá a községből. 

– Eddig azért nem sikerült lépni, mert ál-
latvédő egyesületek törvényszéken támad-
tak meg egy olyan akció miatt, ami teljesen
törvényesen zajlott, és meg is nyertem a
pert, viszont gátolt a munkánkban, hiszen
ez idő alatt felfüggesztettük a kóbor ebek
összegyűjtését. Ez most ismét elkezdődött,
pár nap alatt több mint harminc kóbor ku-
tyát szedtek össze, és az akció folytatódik
– ígérte a polgármester. 

Összegyűjtik a kóbor kutyákat

Miközben számos magyarlakta községben
egyre csökken a gyermeklétszám, a lakosság
elöregedett, és nincsenek munkahelyek, Ma-
rosszentgyörgyön ennek az ellenkezője ta-
pasztalható: ezerhez közelít azon
vállalkozások száma, amelyek a község te-
rületén működnek, évente több tíz fiatal csa-
lád választja lakhelyéül a települést, és az
egyre növekvő gyereklétszám miatt a helyi
önkormányzat azt tervezi, hogy újabb szint-
tel bővítik a nemrég épült korszerű bölcső-
dét. 

Marosszentgyörgy minden szempontból dinamiku-
san fejlődik – nyugtázta elégedetten Sófalvi Szabolcs
polgármester. 867 cég működik a község területén,
ebből 131-et tavaly jegyeztek be, vagy ide költöztet-
ték a székhelyüket, vagy itt hozták létre a vállalko-
zást. Miközben az utóbbi évek során országszerte
számos cég került a csőd szélére, és kényszerült arra,
hogy bezárja kapuit, Marosszentgyörgyön egyre nö-
vekszik a vállalkozások száma. A községben az ipari
zónának számító Mezőgazdász utcában több nagyobb
cég is üzemel, többek között egy varrógép és varró-
gépalkatrészek gyártására szakosodott vállalkozás,

ahol mintegy 400 alkalmazottat foglalkoztatnak. A
Mezőgazdász utcában lévő cégeknél több mint ezer
alkalmazott dolgozik – mutatott rá a község vezetője.
Az itt lakóknak nagy esélyük van tehát, hogy itthon
találjanak munkahelyet. A polgármester hozzátette,
hamarosan állásbörzét szeretnének szervezni, várha-
tóan az ősszel, éppen amiatt, hogy sok cég keresi meg
őket azzal a kéréssel, hogy álláshirdetést ragaszthas-
sanak ki, a község lakói közül pedig sokan keresnek
munkahelyet, ezért lehetőséget teremtenének arra,
hogy találkozzon a kereslet a kínálattal. Ugyanakkor
céljuk, hogy a fiatalok ne külföldön keressék a bol-
dogulást, hanem segítsenek nekik helyben állást ta-
lálni. A börzére valószínűleg a helyi kultúrotthonban
kerül majd sor. 

– Az idén már 71 építkezési engedélyt adtunk ki,
és a napokban újabb tízet fogunk. Ez nagy dolog, hi-
szen egy év alatt átlagban 150-200 építkezési enge-
délyt adunk ki, ami azt jelenti, hogy minden
szempontból fejlődik, gyarapodik a község, már 11
ezerhez közelít a lakosság létszáma. Ezt a bölcsődei
létszám is igazolja, ugyanis a nyáron, amikor a hatvan
hely fele felszabadult – mivel a gyerekek óvodába
mentek –, pár nap alatt be is telt. Sok fiatal család köl-
tözik ki, így már arra gondoltunk, hogy a bölcsőde
épületét emelettel kellene bővíteni, mert igény lesz
rá, már most van legalább egy csoportra való gyer-
mek a várólistán – fogalmazott.
Szakorvosi ellátásért sem kell a városba menni

A községben az utóbbi években az egészségügyi
ellátás terén is jelentős előrelépés történt, létrejött
ugyanis egy magánklinika, ahol helyben, küldőpapír-
ral szinte minden szakorvosi szolgáltatás, illetve la-
borvizsgálat is elérhetővé vált a marosszentgyörgyiek
számára. Az idén egy kezelőbázis is nyílt a kultúrott-
hon mögött, ahol az idősek örömére fizioterápiás ke-
zelést biztosítanak. Továbbá a Malomrét utcában egy
gyermekgyógyászati központ is létrejött. 

Minden téren dinamikusan fejlődik a község
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Az Old Court Egyesület és az Azomureş szóra-
kozást ígér a marosvásárhelyi gyermekeknek az
interaktív NARATIV olvasóműhelyekben. Július
29-én a fotópapírgyárnál (Jegenye utca 9. szám,
Egyesülés negyed) a gyermekek felfedezhetik,
hogy az olvasás a legszebb kaland.

A szervezők négy helyiséget készítettek elő, ame-
lyekben párhuzamosan folyik a tevékenység 10 és 12,
illetve 14 és 16 óra között. A műhelygyakorlaton való
részvétel ingyenes, jelentkezni a narativ@curteaveche.ro
e-mail-címen lehet július 24-ig. Meg kell jelölni a vá-
lasztott műhelyt, a gyerek vezeték- és személynevét,
életkorát, valamint a szülő elérhetőségi adatait.

* Kreatív írásműhely, kiindulópont a Szent-
ivánéji álom kötet, Ema Ignăţoiu koordinálásával
(8–10  év közötti gyerekek számára)

A hobbiból történő írás nyugtató és tanulságos te-
vékenység. A kicsik azzal, hogy íróknak vagy újságí-
róknak képzelik magukat, javíthatnak szövegíró
képességükön. Tökéletesítünk egy mesét A gyermek-
kor könyvei gyűjteményből, másfajta jelentést adunk
neki, új szereplőket vagy más befejezést találunk ki.
A cél a kreatív képzelet aktiválása, egyéni írásstílus
kialakítása, a kritikus és kreatív olvasás fejlesztése.

* Storytelling műhely, amelynek kiindulópontja
az Alice Csodaországban könyv, Răzvan Ropotan
koordinálásával (8 és 10  év közötti gyerekek szá-
mára)

A pedagógus és a többi résztvevő kulcskérdéseire
válaszolva, a gyerekek tulajdonképpen megtanulják,
hogy saját kreativitásukra támaszkodjanak, és  egész
sor elérhető narratív forrást sajátítanak el, amelyekkel
közelebb jutnak mind a saját meséikhez, mind az iro-
dalomtörténet  szerzői által megírtakhoz. Lényegében

egy író saját magának feltett kérdései ugyanazok,
amelyeket egy gyakorlott olvasónak is fel kell tennie,
ezért ez a műhely rendkívül meghatározó lehet a
gyermekek olvasási készségének a kialakításában.

* Görög mitológia: díszletfestő műhely 
Alexandra Culescu vezetésével (10 és 14 év kö-
zötti gyerekek számára)

Egy műhely, amelynek keretében a résztvevők egy
mesejeleneten dolgoznak, amelyet eredetileg játékos
gyakorlatokkal végigjártak. Utólag a kiválasztott jele-
netnek megfelelő kosztümöket, maszkokat, díszlete-
ket készítenek, és hangot hoznak létre, amelyet egy
úgynevezett állókerettel fejeznek be.

* Ezeregyéjszaka vitaműhely Nae Şovăială  ko-
ordinálásával (10 és 14 év közötti gyerekek szá-
mára)

A vita vagy a „szereplők bírósága” egy olyan mű-
hely, amely a résztvevők számára egyszerre teszi
hozzáférhetővé és gyakoroltatja velük az érvelőké-
pességet, a kritikus gondolkodást és a hatékony kom-
munikációt. Ennek keretében a mesék egyes jogi
szereplőinek – esküdtek, bírák, vádlók vagy védők –
alakját öltik fel.

Az akció egy átfogó, az Old Court Egyesület által
kezdeményezett, és az Azomureşsel, Románia
legjelentősebb műtrágyatermelőjével partnerség-
ben a mezőgazdasági közösségekben folytatott, A
gyermekkor könyvei országos olvasási projekt
része.

Bővebb felvilágosítás az  Old Court Egyesületről és
A gyermekkor könyvei országos olvasási 
programról a www.asociatiacurteaveche.ro és 
a Facebook.com/AsociatiaCurteaVeche honlapokon.

További információk Valentina Roman, a Curtea
Veche Egyesület ügyvezető igazgatójától:
valentina.roman@curteaveche.ro, telefon: 0741-033-
934.

Július 29-én kaland lesz az olvasás 
a Marosvásárhelyen szervezett 

NARATIV (ELBESZÉLŐ) műhelyekben
–  8–14 éves gyerekek számára a részvétel ingyenes –



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

MEGBÍZHATÓ ajánlással rendel-
kező édesanya és lánya kiadó 1-2
szobás lakást (kertes, füves udvarral)
keres. Szívesen besegítünk a kerti
munkába, bevásárlásba. Tel. 0747-
865-603. (2418-I)

KIADÓ udvaros kétszoba-összkom-
fort központi fűtéssel. Eladó egy új
tyúkól deszkából. Tel. 0265/253-215.
(2420-I)

LAKÓHÁZAT bérelnék hosszú távra
Marosvásárhely körzetében 15 km-ig.
Tel. 0741-453-889. (2443)

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

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-877-789.
(2092)

ELADÓK a gyártótól: kerítés- és osz-
lopfedlapok, kéményelemek, kerítés-
és falburkolók, virágtartók, támfalele-
mek, járólapok, szegélykövek, beton-
zsaluk. Tel. 0745-600-645.
www.vikingbeton.ro (2403-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (2291)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (2291)

ELADÓK: új sőberágy, Ileana varrógép,
5 darab fügefa termésben, hegesztőgép,
háromfázisú villanymotor, háromvedres
korsó, egyvedres korsó, négykerekű
kicsi szekér, kétkerekű kicsi szekér,
vízpumpa, két olajos kalorifer, két nagy
gabonásláda, szétszedhető, egy
lecsukható láda új deszkából, két pár új
csizma, 43-as „bizon”, és 42-es
bokszcsizma. Tel. 0265/348-346, 0747-
405-980. (2413)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0749-837-
290. (2147)

ELADÓ multifunkcionális betegágy. Ér-
deklődni a 0741-260-482-es telefonszá-
mon a délelőtti órákban. (2421)

BÚZAKORPA eladó a koronkai
malomnál: 25kg/zsák 17,5 lej (0,7 lej/kg).
Tel. 0722-356-303, 0722-396-107.
(2442)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2220)

Értesítjük a Marosvásárhelyi 4-es
Számú Középiskola 1957-ben vég-
zett diákjait, hogy 60 éves érettségi
találkozónkat 2017. szeptember 30-
án tartjuk. Részvételi szándékotokat,
kérjük, mielőbb jelezzétek, és moz-
gósítsátok ismerős osztálytársainkat
is. Tel. 0265/260-283, 0749-216-828,
0720-178-886. (2311-I)FÉMSZER-
KEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, ga-
rázsajtó, ablakrács stb. Tel.
0744-966-747. (19009)

CÉG 10% KEDVEZMÉNNYEL
építkezési munkát vállal: háztetők
készítését (Lindab cserépből) és
javításokat, bádogosmunkát,
cserépforgatást, bontást, belső-külső
munkálatokat, kapuk, kerítések
készítését, szigetelést stb. Tel. 0747-
634-747. (1944)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (19049-I)

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

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (2343)

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

VÁLLALUNK bármilyen munkálatot:
tetőjavítást, csatornakészítést, cserép-
forgatást, Lindab lemezből tetőfedést,
festést, vakolást, szigetelést. Nyug-
díjasoknak 20% kedvezmény. Tel.
0740-651-354. (2341)

GYÓGYPEDIKŰR, -MANIKŰR. Házhoz
is megyek. Tel. 0770-780-518. (2355)

INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI VIZS-
GÁLAT orvosi javallatra: pajzsmirigy-,
mellvizsgálat, csontsűrűségmérés. Elő-
jegyzés telefonon: 0740-158-526,
0265/311-771. (2277)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát,
tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-847-
346. (2303)

TETŐSZIGETELÉS részletre, ga-
ranciával. Tel. 0740-680-648, 0722-693-
866. (19090)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (2134)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (2389)

15% KEDVEZMÉNNYEL VÁLLA-
LOK: tetőkészítést, bármilyen javí-
tást, ácsmunkát, bádogosmunkát,
cserépforgatást, beltéri javítást. Tel.
0747-871-270, István. (2376-I)

VÁLLALUNK bármilyen munkálatot:
ácsmunkát, tetőjavítást, csatorna-
készítést, cserépforgatást, Lindab
lemezből tetőfedést, festést, vakolást,
szigetelést. Nyugdíjasoknak 20%
kedvezmény. Tel. 0737-351-963. (2342)

VÁLLALOK 15% kedvezménnyel:
tetőkészítést, ácsmunkát, bármilyen
javítást, bádogosmunkát, tetőfestést.
Tel. 0758-639-258. (2379-I)

SZÉPÜLJÖN kényelmesen otthonában:
női-férfi fodrászkodás. Tel. 0741-611-
092. (2142)

TAKARÍTÁST vállaló SZEMÉLYT
keresek hosszú távra (nyárádmen-
tiek előnyben) heti két alkalomra
(kedd és péntek) 8.30-15.30 óra kö-
zötti programmal. Elérhetőség: 0758-
939-213. (2446-I)

SZOBAFESTÉST, kerítésfestést
vállalok. Tel. 0754-321-542. (2444)

TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0753-628-
139. (2444)

MEGEMLÉKEZÉS

Egy pillanat, és mindennek vége,
olyan gyorsan távoztál a végte-
lenségbe. Maradt a bánat és egy
csendes sírhalom, szerető szí-
vünkben örök gyász és fájdalom. 
„A halál olyan súlyos veszteség,
hogy valójában sohasem lehet
feldolgozni. Az emléke elhalvá-
nyulhat a szeretett személynek,
de a hiánya mindig megmarad.”
Elment tőlünk, mint a lenyugvó
nap, de szívünkben él, és örökké
itt marad. Szívünkben fájdalom-
mal, szemünkben könnyel emlé-
kezünk SIMONFY ISTVÁNRA (az
1-es Postán volt revizor), július
18-án, halálának 20. évforduló-
ján. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Emlékét örökké
megőrzik rokonai és szerettei.
(1515-I)

Fájó szívvel emlékezünk július
18-án BALOGH BÉLÁRA halálá-
nak 12. évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (2392-I)

Fájdalommal emlékezünk 2016.
július 18-ára, amikor eltávozott
szerettei köréből a drága jó férj,
édesapa, nagyapa, dédnagyapa,
id. ASZTALOS FERENC. Emlékét
őrzi felesége, fia, unokái és déd-
unokái. (2445-I)

ELHALÁLOZÁS

Értesítem mindazokat, akik is-
merték és szerették, hogy 

GANEA LUJZA 
özv. GANEA MIHAINÉ 

életének 92. évében elhunyt. Te-
metése 2017. július 18-án 15 óra-
kor lesz az új kórház mögötti
temetőben, Jehova tanúi szertar-
tása szerint. 

Kovács Beatrix. (2434-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após,
nagytata és dédtata, 

id. VÁROSI TIVADAR 
75 éves korában türelemmel vi-
selt betegség után július 16-án
elhunyt. Temetése a karácsony-
falvi temetőben lesz 2017. július
18-án 13 órától, református szer-
tartás szerint. Nyugodjon béké-
ben! 
Búcsúznak tőle: felesége, Etelka,
négy gyermeke és azok családja,
négy unokája és négy déduno-
kája. (2439-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett és szerető édesanya,
nagymama, rokon, ismerős,
szomszéd, 

MEZEI ILONA 
született Kiss 

életének 82. évében 2017. július
17-én reggel visszaadta lelkét Te-
remtőjének. Temetése július 19-
én, szerdán 13 órakor lesz a
marosvásárhelyi református te-
metőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
Fia, Zoltán, neje, Júlia, unokái:
Zsolt és Vajk; lánya, Emese, uno-
kái: Kinga és Attila. (2452-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, testvér,
após, barát, 

KÁSA OTTÓ FERENC 
2017. július 16-án életének 54.
évében távozott közülünk.
Utolsó útjára a református teme-
tőben kísérhetik el mindazok,
akik részt vesznek a 2017. július
19-én 14 órakor kezdődő teme-
tésen. Drága emléke szívünk-
ben él. 

A gyászoló család. (2455-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesapa, férj, testvér, nagy-
apa, rokon, szomszéd, 

GYENGE JÁNOS 
életének 59. évében türelemmel
viselt szenvedés után elhunyt.
Temetése július 20-án du. 3 óra-
kor lesz a marosszentgyörgyi új
temetőben (a kórház mögött).
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (2458-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki prof. dr. Bara Tivadarnak és
fiának az ÉDESANYA,
NAGYMAMA elvesztése miatt
érzett fájdalmukban. Vigaszta-
lódást kíván a II-es Számú
Sebészet munkaközössége.
(2447)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A GREEN ÖKOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY MAROSVÁSÁRHELYI
POSZTLICEÁLIS ISKOLÁJÁBA a 2017–2018-as tanévre a
következő szakokra lehet iratkozni: 
–  általános,  gyógyszerész-, laboratóriumi, radiológiai, balneo-
fiziokinetoterápiás és gyógytornászasszisztens,  román és magyar
tagozatra. 
Érdeklődni a 0760-663-942-es telefonszámon lehet, illetve
Marosvásárhelyen, a T.  Vladimirescu utca 122. szám alatt, a Dacia
Általános Iskola  udvarán. (59987)

Jóságos szíved pihen a föld alatt,
minden könnycseppünk nyug-
tassa álmodat. Az idő múlik, de fe-
ledni nem lehet, csak megtanulni
élni nélküled.
Szomorú szívvel emlékezünk jú-
lius 18-án INCZE LAJOSRA halálá-
nak 4. évfordulóján. 
Emlékét őrzi szerető felesége, két
leánya, két veje és három unokája:
Kira, Emma-Dóra és Edward Lajos.
Nyugodjál békében, drága tata!
(2419-I)
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)

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

Az ALKONY TEMETKEZÉSI KFT. a legalacsonyabb árakon biztosít TELJES TEMETKEZÉSI SZOL-
GÁLTATÁST. Júliustól INGYENES A SZÁLLÍTÁS a megye egész területén. Megköszönve bizalmukat,
nonstop rendelkezésükre állunk. Tel. 0745-606-269, 0745-606-215. (sz.-I)

NÉMETORSZÁGI és HOLLANDIAI GYÁRI MUNKÁRA keresünk férfi és női MUNKAERŐT. Tel.
0755-497-510, 0755-260-156, 9-17 óra között. (2386)

ALKALMAZOK SOFŐRÖKET C-E kategóriával belföldi és uniós munkára vonzó fizetéssel. Tel. 0737-
531-062, Szabó. (2416-I)

A FAN COURIER MAROSVÁSÁRHELY alkalmaz FUTÁROKAT  és ÁRUMOZGATÓKAT. Köve-
telmények: felelősségérzet, komoly hozzáállás, rugalmasság; B kategóriás hajtási jogosítvány (a futárok-
nak). Az önéletrajzokat a hr.tgmures@fancourier.ro e-mail-címre várjuk. Részletek a 0265/311-470-es
telefonszámon, 4062-es mellék. (60051)

A festői szépségű TRANSALPINA és KÖRNYÉKÉNEK meglátogatásakor a VILA RANCA
PANZIÓ (Ranca üdülő Novaci felőli bejáratánál) várja a vendégeket. (10 szoba, hagyományos ételek…
). Site: Booking, telefon: 0746-557-629. (-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-
696-055. (19073-I)

ELADÓ-SZÁMLÁZÓ MUNKATÁRSAT keresünk azonnali kezdéssel VÁSÁRHELYI ÜZLE-
TÜNKBE. Érdeklődni a 0265/307-221-es telefonszámon vagy a secretariat@deltatherm.ro e-mail-címen.
(19087)

SZERVIZTECHNIKUST alkalmazunk KAZÁNOK JAVÍTÁSÁRA. Hosszú távú munkalehetőség,
béren kívüli juttatások. Pályakezdők jelentkezését is várjuk – betanítjuk! Ne hagyja ki! Érdeklődni a
0265/307-221-es telefonszámon vagy a secretariat@deltatherm.ro e-mail-címen. (19087)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)

MUNKATÁRSAKAT keresünk MAGYARORSZÁGRA azonnali kezdéssel. Jelentkezéshez hívni a
0757-827-291 telefonszámot. (19156-I)

ALKALMAZUNK LAKATOST, HEGESZTŐT. Tel. 0766-519-187. (19155)

ALKALMAZUNK BÁROSNŐT  a marosvásárhelyi 1989. December 22. u. 4. szám alatti Nordic bárba
(November 7., az Unickal szemben). Érdeklődni a 0744-613-505-ös telefonszámon. (19157)

ALKALMAZUNK BÁROSNŐT a marosszentgyörgyi Erdély-Transilvaniei u. 77/A szám alatti bárba
(volt Fő út, a fürdő sarkánál). Érdeklődni a 0754-256-036-os telefonszámon. (19157)

HEGESZTŐT ALKALMAZUNK. Tel. 0744-511-215. (2436-I)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG SZAKEMBEREKET alkalmazna.  Telefon: 0753-025-603. (19120-I)

KERTÉPÍTÉSHEZ, KERTKARBANTARTÁSHOZ MUNKATÁRSAKAT keresek. Tel. 0744-645-520.
(2457-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

5.

A híres, jövőbe látó KLARA gyógyító és javasasszony
segíteni tud Önnek abban, hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi  a vállalkozást, elűzi a
szerencsétlenséget, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, meddőség, depresszió, egyéb betegség
esetén, sikert hoz a szerelembe. Minden problémáját
megoldja, az eseteket diszkrécióval kezeli.
Köszönetnyilvánítások: a vásárhelyi Marina köszöni
Klarának, hogy férjét kigyógyította az alkoholizmusból;
Corina Bukarestben kétévi különélés után kibékült
kedvesével; Németországban Klaus ismét feleségével él, és sikeres üzletember
lett; Ferenc Olaszországban kigyógyult a depresszióból, 7 év után megnősült;
Constantin Kolozsváron újra a családjával van; Cristian Nagyváradon
összeházasodhatott szerelmével; az amerikai George sikeres vállalkozás
tulajdonosa. 
Hívják bizalommal, Klara asszony 100% garanciát vállal munkájáért.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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