
Nem szűnik meg 
a katolikus iskola
Miguel Maury Buendía érsek, pápai
nagykövet péntek délutáni értesítése
szerint a tanügyminisztertől kapott át-
irat szerint a katolikus iskola folytat-
hatja működését, ha van elegendő
jelentkező a cikluskezdő osztályokba. 
____________2.
Száznegyven
tesztautót 
vetnek be
Augusztus 30-ától szeptember 3-áig,
szerdától vasárnapig Marosvásárhe-
lyen szervezik meg a műszaki men-
tési, katasztrófa-elhárító és
elsősegélynyújtó világbajnokságot.

____________4.
Mi fér bele 
húsz évbe?
Az évfolyam mindkét csoportja hatal-
mas volumenű munkát végzett a két
neves színésztanár irányításával. Iz-
galmas dramatizálások, darabrészle-
tek sokasága került színpadra a
kortárs és a klasszikus világ-, illetve a
magyar irodalomból. 

____________5.
Helyi termékeket
kínáltak 
Nyárádgálfalván
Szombaton negyedik alkalommal
szervezték meg a helyi termények és
kézműves temékek vásárát a nyárád-
gálfalvi sporttelepen azzal a céllal,
hogy a helyi gazdák, termelők áruját
ismertté tegyék, és ezáltal piachoz jut-
tassák. 

____________9.

Nyárádkarácson községköz-
pontba, a  nyolcosztályos Csi-
bai Általános Iskolába
megérkeztek az első és má-
sodik osztályos tankönyvek, a
harmadikos és negyedik osz-
tályosok számára azonban
egyelőre nem érkezett egyet-
len tankönyv sem. 

A jelek szerint ezt a tanévet is
tankönyvhiánnyal kezdik a diákok,
ami a pedagógus, a diák és szülők
számára egyaránt nehézséget jelent
majd. Az új rendelettel sajnos, a se-
gédanyagok használatát úgy szabá-
lyozták, hogy azáltal egy nagy
káoszt okoznak, és ez főképp az
első osztályosokat oktató pedagó-
gusoknak jelent rendkívüli nehéz-
séget. Amint a csibai iskola elemi

osztályos tanára, Mátyus Andrea
kérdésünkre elmondta, elejét veszi
a meglepetéseknek, felelősségtelje-
sen készül az első osztályosok ok-
tatására. Összeállít egy
segédanyagot, amit majd fénymá-
solnak, esetleg összefűznek, más-
képp elképzelhetetlen az első
osztályosokkal való foglalkozás,
mert a tanórák alatt vagy a gyere-
kekkel foglalkozik, vagy a füze-

tekbe kezdi meg mindenik gyerek
számára a munkát.

A tankönyvhiány és az át nem
gondolt új rendeletek okozta nehéz-
ségek mellett egy másik jelentős
probléma a negyedikből ötödik
osztályba való átmenet. Azok a di-
ákok, akik nem az előkészítő osztá-
lyokban kezdtek, ötödik osztályban
olyan nehézségekbe ütköznek, ami

Krimi, nemzeti érdek 
és a többi

Politikai és nem politikai furcsaságokban tallózunk ma, hiszen az
emberi butaság, a politikai agresszivitás és a „nemzeti érdek” vagy a
magyarellenesség mindig aktuális. És nem csak nálunk. 

A nemzeti érdek mindig is a politikai szlogenek zászlóvivőjének szá-
mított, de választási kampányok idején még hangsúlyosabb, még kü-
lönlegesebb szerepet kapott. A nacionalisták életének és
politizálásának mindennapos része, éltető ereje volt. Bármikor elő-
kapható és hatásos akkor is, amikor a magyarság érdekvédelmi kép-
viseletét kell szidni, netán a kisebbségi jogokat szorgalmazó igényt kell
visszautasítani. Ezt a gyakorlatot előszeretettel alkalmazzák időről
időre. De roppant hatásos, ha az úgynevezett szuverenitást kell meg-
védeni az Európai Unióval szemben, vagy azért háborogni, hogy má-
sodrangú polgárokként kezelnek az unióban. Ami egyébként sajnos így
is van. Európa nagyjai tényleg lekezelik a „civilizálatlan” keletieket,
és folyamatosan „kétsebességű” EU-ról beszélnek. A hazai politikusok
némelyike olykor-olykor felháborodik ezen, de a többségük, beleértve
az ország elnökét is, a belső csatározásokkal, politikai ellenfeleik le-
járatásával van elfoglalva.

Képviselik mások, vágta rá azonnal egyik ismerősöm – és ezzel már
el is jutottunk egy másfajta furasághoz –, arra reagálva, hogy egy ol-
téniai cigányklán által Párizsban létrehozott zsebtolvajhálózat tagjai

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 6. oldalon)
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Szer Pálosy Piroska

Okostévé és számítástechnika a csibai iskolában

Ismétlődő tankönyvhiány

Fotó:  Szer Pálosy Piroska



Ma még be lehet iratkozni a maros-
vásárhelyi Római Katolikus Teológiai
Líceum cikluskezdő előkészítő, ötödik
és három kilencedik osztályába. A szü-
lőket a Keresztelő Szent János Plébá-
nia Deus Providebit Házának
előcsarnokába várják a mai nap során
este nyolc óráig, ahogy tették tegnap
is, hogy megteljen az ötödik (25 diák),
és teljes legyen a létszám a természet-
tudományok, társadalomtudományok
és katolikus vallás szakos kilencedik
osztályokban is (mindháromban 28 di-
ákkal). 

Miguel Maury Buendía érsek, pápai
nagykövet péntek délutáni értesítése
szerint a tanügyminisztertől kapott át-
irat szerint a katolikus iskola folytat-
hatja működését, ha van elegendő
jelentkező a cikluskezdő osztályokba. 

Fel lehet iratkozni a listára ma dél-
után Marosvásárhely főterén a tornyos
megyeháza előtti parkban is, ahol 16-
17 óra között a szülők és pártolók foly-
tatják az iskola megmentése érdekében
szervezett tüntetésüket. Mindkét he-
lyen aláírásunkkal támogathatjuk az is-

kola megmaradásáért indított listát is,
amit több ezren már megtettek. 

Az első napok tanúsága szerint re-
ményen felüli számban álltak a szülők

az iskola mellé, mert úgy érzik, hogy
nem szabad lemondani, ameddig még
egy esély is van a tanintézmény meg-
tartására. (bodolai)

Ma BEATRIX, ERNA,
holnap RÓZSA napja.
RÓZSA: a latin Rosa névből
származik, jelentése: rózsa.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. augusztus 28.
1 EUR 4,5958
1 USD 3,8513

100 HUF 1,5110
1 g ARANY 160,6229

Felvételi a BBTE marosvásárhelyi
tagozatán

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Ne-
veléstudományok Karának marosvásárhelyi tagozata őszi
felvételit hirdet az óvodai és elemi oktatás pedagógiája
szakra. Beiratkozni szeptember 6–7. között lehet az egye-
tem titkárságán; az írásbeli vizsgára szeptember 8-án dél-
előtt 9 órától kerül sor. Az írásbeli vizsga kritériumairól, a
beiratkozás és a felvételi menetéről további információk az
intézet honlapján találhatók, illetve személyesen a kar tit-
kárságán is kérhetők (Marosvásárhely, Köztársaság tér 38.
szám). A titkárság telefonszáma: 0265-311665, honlapcím:
http://padi.psiedu.ubbcluj.ro-marosvasarhely/. 

Ingyenes gyermekkirándulás
A Telefonos Szeretetszolgálat IX. alkalommal szervez in-
gyenes gyermekkirándulást olyan 7–14 év közötti iskolá-
soknak, akik egész nyarukat megszokott környezetükben
töltötték. A táborozás szeptember 6–10. között zajlik a má-
ramarosi Kővárfonácon, ahová 20 marosvásárhelyi és
ugyanennyi kolozsvári gyermek jelentkezését várják. Je-
lentkezési határidő: szeptember 1., péntek, 20 óra. Beje-
lentkezni, bővebb tájékoztatást kérni a 0753-565656-os
telefonszámon lehet.

Szóbeliznek a pótérettségizők
Augusztus 25-étől, péntektől 31-éig, csütörtökig zajlanak
a pótérettségi szóbeli vizsgái. Tegnap anyanyelvből szó-
beliztek, ma és holnap számítógép-kezelési ismereteikről,
holnap és csütörtökön idegennyelv-tudásukról adnak szá-
mot a diákok. Az ideiglenes eredményeket szeptember el-
sején, pénteken, a fellebbezések utáni végső
vizsgajegyeket 6-án, jövő szerdán függesztik ki. 

Zárva lesz az iroda
A Volt Politikai Foglyok Szövetsége értesíti tagjait, hogy
szeptember 4–6. között a szövetség irodája a kongresszus
miatt zárva lesz. Ezt követően szeptember 7-én nyitnak –
áll a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

Vakációs bibliahét 
Jövő héten, szeptember 4–8. között vakációs bibliahetet
tartanak az alsóvárosi református gyülekezetben (Maros-
vásárhely, Ludasi utca 3. szám). A foglalkozásokra minden
gyermeket várnak naponta 16 és 19 óra között.

Kirándulás Csernátonba
Az Erdélyi Magyar Baloldal szeptember 2-án kirándulást
szervez Csernátonba. Feliratkozni Marosvásárhelyen, a
Dózsa György utca 9. szám alatti, első emeleti székhelyen
lehet. Bővebb tájékoztatás hétfőtől csütörtökig 9–11 óra kö-
zött a 0744-928-299-es telefonszámon kérhető. 

Játéktárba várják a gyermekeket
A Női Akadémia minden hétfőn 11 órától 13 óráig 6–12
éves korú gyermekeket vár játszani a marosvásárhelyi For-
radalom (Revoluţiei) utca 45. szám alatti Játéktárba. A fog-
lalkozásra előre be kell jelentkezni a 0722-318-605-ös
telefonszámon naponta 10–13, illetve 18–20 óra között
(hétvégén is lehet), a helyek száma ugyanis korlátozott. A
foglalkozás ingyenes, a résztvevők szüleinek adományait
köszönettel elfogadják, és a Játéktár felszerelésére fordít-
ják. A Játéktárat az RMDSZ Nőszervezet marosvásárhelyi
szervezete és a Divers Egyesület által működtetett Női
Akadémia program hozta létre. A játékok októbertől kiköl-
csönözhetők. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

29., kedd
A Nap kel 

6 óra 37 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 8 perckor. 
Az év 241. napja, 

hátravan 124 nap.
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Megyei hírek

Sorsolás a Bernády Házban 
augusztus 30-án, szerdán 16 órakor!

A Népújság szerkesztősége szerdán 16 órától tartja a júliusi 
Népújság-kosár sorshúzását a marosvásárhelyi Bernády Házban (Horea
utca 6. szám). Gazdára talál a három élelmiszerrel teli NépújsáG-kosár-júLIus
(kosaranként 100 lej értékben, ebből kettő a marosvásárhelyi, egy a vidéki olvasóknak), a Hűsé-
ges előfizető – AuGusZTus nyeremény (4x150 lej) és a Hűségtombola-díj (100 lej).

Ha ma estig lesz elég jelentkező 
Nem szűnik meg a katolikus iskola

Szombaton kiállítással zárult a Maros-mezőségi
Művészeti Egyesület és a helyi Pro Ruris Egyesü-
let által szervezett 16. Mezőmadarasi Művésztá-
bor. A református egyházközség kultúrházában
tartott tárlatmegnyitón Czirjék Lajos főszervező,
művészeti vezető elmondta, a kezdetekkor még
nem gondolta, hogy ilyen kort megér a rendez-
vény, és azt kívánta, legalább még egy ennyit ér-
jenek meg együtt. A táborban több visszatérő
vendég alkotott, de, mint mindig, most is jöttek
újoncok.

Augusztus 17–26. között a Dr. Szekeres János-házban
tartott táborban huszonhat művész vett részt. Főleg festmé-
nyek készültek, de vegyes technikát is alkalmaztak, fa-, il-
letve agyagszobrok is formálódtak, valamint két kopjafa is
egy majdani mezőmadarasi hősi emlékmű részeként. Leg-
többen Erdélyből voltak jelen, számos magyarországi és

egy hollandiai művész is eljött Mezőmadarasra. Hollandi-
ából Varga Geri, Magyarországról Balló Andrea (Szeged),
Gajdán Zsuzsa (Hajdúböszörmény), Gonda Zoltán és Tor-
nay Krisztina (Debrecen) vett részt, az itthoniak: Balázs Mi-
hály és Szász Szabolcs (Mezőmadaras), Czirjék Lajos,
Duha László, Eperjesi Noémi, Fazakas Júlia, Gergely Erika,
Kentelki Gábor, Körtesi Sándor, Szatmári Edina (Marosvá-
sárhely), Bara Barnabás, Török Csaba, Vitos Hajnal és
Zsigmond Márton (Csíkszereda), Balázs István és Szekeres
Gergő (Sepsiszentgyörgy), Benk András (Bánffyhunyad),
Forró Ágnes és Székely Géza (Kolozsvár), Kóter László és
Kovács Emil Lajos (Szatmárnémeti).

A táborzáró tárlatmegnyitón Czirjék Lajos értékelte a ki-
állított műveket. A legtöbb művészt megihlette a mezőma-
darasi táj. Érdekes módon egy témát – egy régi falusi házat
és környékét – négyen is megfestettek különböző techniká-
val. Az est folyamán közreműködött a Fazakas János által
oktatott helyi Árvalányhaj néptánccsoport Kovács Anikó
vezetésével, valamint Szöllősi Katalin művészetis diák.

Megörökítették a mezőmadarasi tájat

Szekeres Attila



A kisebbségi jogok bővítését és az emberek
mindennapos gondjaira megoldást nyújtó tör-
vénytervezetek elfogadását tűzte ki célul 
a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 
a parlament őszi ülésszaka előtt – közölte hét-
főn az RMDSZ.

Korodi Attila képviselőházi frakcióvezető kiemelte, olyan
törvénytervezetek kidolgozására van szükség a pénteken kez-
dődő ülésszakon, amelyek a kisebbségi jogok bővítése mellett
a mindennapi problémákra nyújtanak megoldásokat, és meg-
erősítik az erdélyi magyarokat abban, hogy szülőföldjükön
maradjanak.

Az RMDSZ törvényhozói az oktatás, a mezőgazdaság,
a gazdaság, a munkaügy, az egészségügy és a közigaz-
gatás területén fognak módosító indítványokat benyúj-
tani.

Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakciójának vezetője
elmondta, hogy a szövetség kiemelten fogja kezelni azt az ok-

tatási törvényt módosító javaslatcsomagot, amelyet Klaus Jo-
hannis államelnök visszaküldött a nyár folyamán a parlament-
nek, és amely tartalmazza a megkülönböztetett képességi
vizsgára és érettségire vonatkozó jogszabály-módosítást is.
Június végén szavazta meg a parlament, hogy a román nyelv
és irodalom tantárgyat a nemzeti kisebbségekhez tartozó diá-
kok nemcsak speciális tanterv alapján tanulják, hanem a nyol-
cadik osztály végi képességvizsgán és az érettségin az eltérő
tantervnek megfelelő, megkülönböztetett vizsgatételsort is
kapnak. Johannis nem a differenciált vizsgatételek, hanem
egyéb okok miatt küldte vissza a tervezetet a parlamentnek.
Cseke Attila hangsúlyozta, hogy ebben a kérdésben a szenátus
a döntéshozó ház.

Emellett az RMDSZ törvényhozói a birtokviszonyok ren-
dezését, a vadkárok utáni kártérítések kifizetésének felgyor-
sítását tekintik prioritásnak, illetve tisztáznák az
egészségügyben az állami és a magánpraxis közötti átjárha-
tóságot. (MTI)

Tudose visszahívta a portugáliai
konzult

Mihai Tudose kormányfő hétfőn visszahívta tisztsé-
géből Alina Oana Dociut, Románia portugáliai kon-
zulját, arra hivatkozva, hogy nem kezelte
megfelelően a Lisszabonban rekedt romániai turisták
helyzetét. A kirándulást szervező Paralela 45 utazási
iroda tájékoztatása szerint hétfőn délben még mindig
Portugáliában volt harmincöt romániai turista, akik-
nek vasárnap éjszaka kellett volna hazatérniük, ám
a TAP Portugal légitársaság a második járatukat is
magyarázat nélkül törölte. A turisták – köztük kisgye-
rekek is – Madeirán nyaraltak, majd Lisszabonból
kellett volna Bukarestbe repülniük. A Romániai Uta-
zási Irodák Egyesülete (ANAT) közölte, elégedetlen
a TAP Portugal „nem profi” hozzáállásával. „Az au-
gusztus 27-ei 1324-es járat törléséről nem tájékoz-
tatták az üdülési csomagokat eladó utazási irodákat,
mint ahogy a következő, augusztus 28-ai 0:15 órai
járat törlését sem jelentették be, amelyre a turisták
nagy részét áttették. Az ANAT megoldást keres a tu-
risták hazajuttatására, és kártérítést fog követelni a
TAP Portugaltól a kialakult helyzet miatt”. (Mediafax)

Értesítést küld Johannisnak 
a parlamenti bizottság

A 2009-es államelnök-választást kivizsgáló parla-
menti bizottság hétfőn úgy döntött, hogy értesítést
küld Klaus Johannis elnöknek arról, hogy George
Maior, Románia amerikai nagykövete, a Román Hír-
szerző Szolgálat (SRI) volt igazgatója megtagadta a
bizottság kérdéseire való válaszadást. Az erre vonat-
kozó javaslatot Liviu Pleşoianu szociáldemokrata
képviselő fogalmazta meg, a testület pedig hét támo-
gató és két ellenszavazattal, valamint három tartóz-
kodással jóváhagyta azt. (Agerpres)

Strand nyílik Konstancán 
fogyatékkal élők számára 

Jövőben Konstancán nyílik meg Európa első tenger-
parti strandja, amelyet kimondottan fogyatékkal élők
és mozgáskorlátozottak számára alakítanak ki 22
ezer négyzetméteren. A terápiás parkban nyugányak,
sport- és zeneterápia, színpad, játszóterek, auditív,
vizuális és kinesztetikus stimulálóberendezések, ku-
tyás terápia, vízen lebegő kerekes székek várják
majd a fogyatékkal élőket és kísérőiket. A létesít-
ményhez egy hasonló célt szolgáló, USA-beli park
szolgáltatta az ötletet. A Fekete-tenger Pszichológiai
Központ elnöke, Adrian Gemănaru kifejtette, ez az
utóbbi évek legnagyobb szabású, speciális ellátást
igénylő személyeket segítő projektje. Gemănaru sze-
rint 2018 nyarán körülbelül 200.000 személy – fogya-
tékkal élők és ápolóik – fog ellátogatni a speciális
üdülőközpontba, ahova több mint kétszáz önkéntest
várnak a szezon idejére. A létesítménybe ingyenes
lesz a belépés (Agerpres).
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ellen indul ma bírósági eljárás Franciaországban. A
vád szerint a csoport tagjai 2014–2016 között összesen
mintegy egymillió euró értékben loptak el különböző ja-
vakat a Párizs melletti Disneylandbe látogató turistáktól.

Ezek után azt mondanánk, hogy inkább megnézünk
egy krimit. Csakhogy ez tilos azoknak, akik meg akarják
őrizni, netán vissza szeretnék nyerni karcsúságukat.
Ugyanis a Journal of Consumer Researchben megjelent
tanulmány azt állítja, hogy a krimisorozatok nézése el-
hízáshoz vezethet. Az ok állítólag igen egyszerű: egy ha-
tásos krimi közelebb hozza a halált a tévénézőkhöz,
így ráébreszti őket saját halandóságukra. Ez pedig
ahhoz vezethet, hogy, ha csak tudattalanul is, de
minél nagyobb mértékben ki szeretnénk használni a
földi lét nyújtotta örömöket – így az evésbe is belevetjük
magunkat.

Az meg már egyenesen képtelenség, hogy Temesvá-
ron, Kolozsváron, Brassóban, Iaşi-ban, Craiován és Bu-
karestben is egy javaslat ellen tüntetnek, és agresszíven
maffiát kiáltanak, holott bizonyára többségüknek fogal-
muk sincs, mi ellen tiltakoznak. 

Soroljuk még? 
Tallózásunkat, mivel több nem férne a „keretbe”, egy

„hazai” példával zárjuk: az egyik kormánypárti képvi-
selő előrehozott nyugdíjba küldené a pedagógusokat,
kitalálnák, miért? Mert szerinte a több évtizednyi taní-
tás alatt „pszichésen elhasználódnak”, és ez meg is lát-
szik rajtuk…

Fura ország, fura világ.

Krimi, nemzeti érdek 
és a többi
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Kétezer éves eredeti érmének néztek
egy Ciszjordániában talált, réginek
tűnő pénzérmét, amelyre egy nyolcéves
kislány figyelt fel, de kiderült róla,
hogy csak a jeruzsálemi Izrael Mú-
zeum látogatóknak adott értéktelen
emléktárgya – jelentette a The Jerusa-
lem Post című izraeli újság honlapja
hétfőn.

Múlt héten a helyi és a nemzetközi
média is arról számolt be, hogy a Hallel
Halevy nevű nyolcéves kislány Ciszjor-
dániában, a Halamis nevű telepesfalu
mellett, egy régészeti lelőhely közelében

különleges, a második szentély idejéből,
2000 évvel ezelőttről származó félséke-
les pénzérmét talált a földön.

A rendkívüli felfedezést még Benjá-
min Netanjahu miniszterelnök is Face-
book-bejegyzésben üdvözölte, melyben
úgy vélekedett, hogy a megtalált érme az
Izrael és földje közötti mély kapcsolatot
igazolja.

Hájim Gitler, az Izrael Múzeum régé-
szeti és numizmatikai főkurátora azon-
ban egyértelműen kijelentette, hogy
kizárt az érme valódisága, csakis tavaly
vagy tavalyelőtt a múzeum ifjúsági szár-

nyában hanuka ünnepére osztogatott
olcsó érmeutánzatról lehet szó. Ezeknek
az egyik oldalát szándékosan üresen
hagyják, hogy még véletlenül se tévesz-
szék össze egy eredetivel.

Azonban nemcsak Netanjahut tévesz-
tette meg az érme, hiszen megtalálása
után Zohar Amar, a Bar Ilán egyetem ősi
Izraelre szakosodott történészprofesz-
szora vélte először valódinak a kislány
édesapjától megkapott pénzérmét, noha
azt is hangsúlyozta, hogy további labo-
ratóriumi vizsgálatokra van még szük-
ség. (MTI)

Kétezer éves érmének néztek egy múzeumi szuvenírt

A kisebbségi jogok bővítésére összpontosít 
az RMDSZ az új parlamenti ülésszakon

Mintegy ötezer, befogadóközpontokban lakó, me-
nekültkérvényének jóváhagyására váró óvodás- és
iskoláskorú fiatal kezdi meg tanulmányait szeptem-
ber elején Belgiumban – közölte a La Libre Belgique
című belga napilap hétfőn.

A napilap a menekültekért felelős belga testület (Fedasil)
adataira hivatkozva arról tájékoztatott, hogy a következő
hónap elején mintegy 900 óvodás, 1500 általános- és közel
2600 középiskolás kezdi meg belga oktatási rendszer szerinti
tanulmányait. Ez mintegy kétezerrel több bevándorló diák be-

iskolázását jelenti a tavaly regisztrálthoz képest.
A hivatal arra emlékeztetett, hogy a belga oktatási szabá-

lyozás minden – még az elbírálás alatti menekültstátussal
rendelkező – óvodás- vagy iskoláskorú fiatalra nézve is köte-
lező érvényűen előírja, hogy iskolai tanulmányokat folytas-
son. A bevándorlók előbb egy nyelvoktatáson alapuló
előkészítő foglalkozáson vesznek részt, hogy a következő tan-
évtől bekapcsolódhassanak a rendes oktatásba.

Az ötezer tanévkezdő migráns közül mintegy 1400 felnőtt
kísérő nélkül érkezett – tették hozzá. (MTI)

Belgiumban ötezer menedékkérő diák 
kezdi meg tanulmányait szeptembertől

Két éven belül ismét lehet majd vakcinákat gyártani
a Cantacuzino Intézetben – nyilatkozta hétfőn Ad-
rian Ţuţuianu védelmi miniszter, a Román Hírszerző
Szolgálat (SRI) tevékenységét ellenőrző parlamenti
bizottság elnöke. 

Mihai Tudose miniszterelnök a múlt heti kormányülésen
felszólította Ţuţuianut, hogy a Cantacuzino Intézetet egy hó-
napon belül vegye át a védelmi minisztérium az egészségügyi
tárcától. 

A miniszter hétfőn közölte, munkacsoportot létesítettek,
amely felméri az intézet jelenlegi helyzetét, megállapítja, mi-
lyen körülményeket kell biztosítani az oltóanyaggyártáshoz
és egyéb tudományos tevékenységhez, illetve hogy mekkora
anyagi ráfordításra lenne szükség mindehhez. A bizottságban
a védelmi tárca illetékesei mellett az egészségügyi miniszté-

rium és a Cantacuzino Intézet vezetősége is képviselteti
magát, és tíz nap áll a testület rendelkezésére, hogy elkészítse
a jelentést, valamint a sürgősségirendelet-tervezetet. 

A miniszter hozzátette, az első becslések szerint a követ-
kező öt esztendőben évente 25 millió euró állami támogatásra
lenne szüksége az intézetnek, amelyben vélhetően két év
múlva kezdődhet el újra a vakcinagyártás. Ţuţuianu szerint
ezt a 25 millió eurót a 2 százalékos GDP-arányos védelmi ki-
adásokon felül kérné a tárca. 

Arra a kérdésre, hogy szerinte lesz-e pénz erre, a miniszter
így válaszolt: „Meglesz a pénz. Ez nemzeti érdekeltségű prob-
léma, a 25 millió euró pedig nem akkora összeg, amelyet egy
felelős kormány ne tudna előteremteni, a Cantacuzino Intézet
ugyanis stratégiai fontosságú, sőt nemzetbiztonsági szempont-
ból is jelentős”. (Agerpres)

Két éven belül ismét lehet majd vakcinákat gyártani

Növekszik a folyósított szociális támogatások ösz-
szege Ausztriában, mert a jövőben több lesz a pozi-
tívan elbírált menedékkérelem, amelyekkel igényt
tarthatnak a juttatásokra – írta hétfőn a Der Stan-
dard című osztrák lap az osztrák parlament költség-
vetési bizottságának jelentésére hivatkozva.

A bizottság megállapította, hogy a korábban bejelentettek-
hez képest már most nagyobb a menekültekre fordítandó ki-
adások összege Ausztriában. Korábban a
pénzügyminisztérium 1,7 milliárd euró költséggel számolt,
azonban a bizottság megállapítása szerint kétmilliárd euró fe-
letti kiadásra kell számítani. Tavaly 1,8, tavalyelőtt egy-,
2014-ben félmilliárd euró volt a menekültügyi kiadás.

A bizottság indoklása szerint a pénzügyi tárca a hadsereg
támogató bevetéseinek, a bírósági eljárásoknak és a családtá-
mogatásoknak a terheit nem számolta hozzá az éves összeg-
hez. A menekülteknek folyósított családtámogatási
hozzájárulás 2015-höz viszonyítva idén megduplázódott, 434
millió eurót utalnak erre a célra. A menekültekkel foglalkozó
hatóságok és bíróságok költségei is megnövekedtek, az oszt-
rák menekültügyi hivatal (BFA) éves költségvetése 2017-ben
964 millió eurót tesz ki, amely több mint kétszerese a 2014-
esnek.

A Der Standard megállapítása szerint a kiadások tovább nö-
vekedhetnek, amennyiben még több kérelmet fogadnak el az
osztrák hatóságok. A parlament költségvetési bizottsága sze-
rint a menekültügyi költségek 2019-ben kezdenek el csök-
kenni.

A lap a szociális ügyi minisztérium számaira hivatkozva is-
mertette továbbá az is, hogy a szociális támogatásban része-
sülők valamivel több mint egyharmada tudna elhelyezkedni
az osztrák munkaerőpiacon. Eszerint 2016 októberében nagy-
jából 220 ezren részesültek támogatásban, 64 százalékuk tar-
tozott a keresőképes korosztályhoz. E csoport 41 százaléka
azonban rokkantnyugdíjas, beteg vagy hozzátartozójának ápo-
lásával foglalkozó volt.

A múlt héten bemutatott integrációs jelentés szerint 2016-
ban feleannyi menekült akart Ausztriában maradni, mint egy
évvel korábban, mégis továbbra is az átlagosnál több mene-
dékkérelem érkezik az osztrák hatóságokhoz. Míg 2005-ben
22 ezer, 2010-ben 11 ezer és 2014-ben 28 ezer, addig 2015-
ben mintegy 90 ezer menedékkérelmi eljárást adtak be Auszt-
riában. A tavaly benyújtott több mint 42 ezer menedékkérelem
közül csaknem 22 ezret bíráltak el pozitívan. Elsősorban Af-
ganisztánból, Szíriából, valamint Irakból származók akartak
az országban maradni. (MTI)

Növekszik a menekülteknek folyósított szociális 
támogatások összege Ausztriában



Elülni látszik az RMDSZ elnöke
által a centenárium dolgában indo-
koltan, de mégis szükségtelenül fel-
adott magas labdával kiváltott
műfelháborodás. Itt-ott ugyan még
hozzávágnak Kelemen Hunorhoz
egy-egy Románia Csillagát, s Toró
T. Tibor is buzgón szeretne hozzá-
jutni néhány babérhoz azzal, hogy
feljelentést tett úgymond gyűlölet-
beszéd miatt, meg külön is nyilat-
kozik az „ügyben”. Talán
indokoltan, de a mai körülmények
között fölöslegesen. Egész frissen
pedig újra Kelemen Hunor expo-
nálja magát: „Nekünk a párbeszédet
kell keresnünk a román többséggel”
– nyilatkozta a MIÉRT ún. Edzőtá-
borában, ellentmondva annak, amit
eddig sikerült összehozniuk a pár-
beszédre való hajlam alapvetése-
ként. 

Tisztáznám, amit szerintem majd
mindenki tud a politikai prérin: mű-
felháborodást említettem, mert
nemhogy az idén, de száz eszten-
deje nem ünnepelünk december el-
sején. Ezt a többség tudta eddig is,
konfliktuskerülő reflexből nem is
erőltették, hogy farizeus módra jó
pofát vágjunk hozzá. Így az egyes
alkalmakkor legfeljebb néhányan,

mindössze a „hivatalból” odaillők
éktelenkedtek, jobbára biodíszlet-
ként. Ezt hasznos lett volna „labda-
adogatás” előtt észben tartani,
hacsak…

Ami az egyesek által intellektuá-
lisnak mondott Pleşu–Kelemen-
szóváltást illeti, valójában nem több
lekezelő modorban előadott szem-
rehányásnál az RMDSZ elnöke cí-
mére. Amolyan „éppen ő”, a
hálátlan, noha a román állam tiszt-
ségektől kitüntetésekig elhalmozta
kegyeivel, sugallja a jeles román ér-
telmiségi. Az ám, de mindezt egy
blogbejegyzéshez fűzött appendix-
ként teszi, semmint a Kelemen
Hunor uborkaszezonbeli váratlan
bejelentésével való tényleges szel-
lemi párbajként. A magyarság hely-
zetét illetően semmi nincs hát,
aminek túlzott jelentőséget kellene
tulajdonítani. Mindez legfeljebb
arra jó, hogy úgy tűnjön, történik
valami. Talán akkor valóban történt
volna, s történne, ha Kelemen
Hunor például szóba hozza, hogy
Andrei Pleşu, akinek feltehetően az
eddig jelzettnél behatóbb ismeretei
is vannak az elmúlt majd száz esz-
tendő eseményeiről, mit gondol, ha
a helyünkben lenne, hogyan ünne-
pelne! Ez tényleg lehetne az értel-
miségi presztízséhez illő szellemi
kihívás. Több múlik egy ilyen kér-

désre adott válaszon, mint gondol-
nánk, hiszen elemi elvárás bármi-
lyen vitában, legyen szó bármiről,
hogy a „másik”, az ellenfél helyébe
képzelve magunkat keressük a he-
lyes válaszokat. Az eddigi adok-
kapok aligha mondható érdemi
vitának, nem több, mint pótcselek-

vés. A kérdés tehát, hogy mit pótol.
Nem könnyű a válasz, de akármi-
lyen, egy érdekvédelmi szervezet-
nek föl kell vállalnia.

Szerintem a Pleşu–Kelemen-szó-
váltást „helyén kezelve” csak el kell
jutni oda vagy vissza, hogy mit
kezd az RMDSZ, s mit kezd az er-
délyi magyarság a centenáriummal.
Nem látványosan magas labdákat
feladva, hanem átgondolva, hogy
mit tesznek a politikában, de ami
igen fontos, a hétköznapi életben is
várhatóan feltűnő „élesebb” helyze-
tekben. Innen kellene elkezdeni új-
ragondolni, avagy egyáltalán
elgondolni – aminek eddig nyomát
sem láttuk – a centenáriumstra-
tégiát.

Tudom persze, hogy van az
RMDSZ-ben, de főleg a környékén

az ellendrukkerek „durr, bele!” haj-
lamú tábora, amely alig várja, hogy
valamivel ne érthessen egyet, s a
„keménységet” kérhesse mindegyre
számon. Ezért lehetett számukra
korábban tetszetős, például aho-
gyan az RMDSZ a nemrég lezajlott,
Grindeanu kipenderítésével előállt
kormányválság során eljárt, egy
halom igényt támasztva a PSZD–
ALDE támogatása fejében. A ku-
darcot azóta sem vállalták fel,
most meg itt van az újabb, ami ta-
podtat sem visz előre. A „kemény-
kedőkkel” szemben én a taktikai
érzéket, a módszeres helyzetterem-
tés képességét hiányoltam és hiá-
nyolom.

Az „ad hoc” politizálás eredmé-
nye, hogy az RMDSZ újra gúzsba
kötötte önmagát. Az elnök joggal
mondja, hogy belátható időn belül
kormányzati szerepet nem vállal-
nak. Magyarabbul ez úgy hangzik,
hogy senki nem fog ilyen kéréssel
előállni, nem fogják a népszerűsé-
güket kockáztatni. Nem baj, mond-
hatnák önérzetesen, „csípőből”
replikázva. Azonban nem biztos,
hogy ez a jó válasz. Ha elgondoljuk,
hogy például a centenárium dolgá-
ban befolyásuk érvényesítésének
milyen lehetőségeitől fosztották
meg magukat, a mi kárunkra is.
Óvatosabban haladva messzebb jár-
nának. Kíváncsian várom, hogy mi
lesz a kormánykoalícióval kötött

parlamenti támogatásról szóló
egyezség sorsa.

A gyakorlatban, mint nemegy-
szer tapasztaljuk, a szándékok a
végrehajtás során nehezen állnak
koherens sorrendbe. A hibák, mel-
léfogások szerintem abban gyöke-
reznek, hogy az RMDSZ-
politikusok, bármibe kezdenek,
mindenekelőtt „hazabeszélnek”. A
felvetések célszerűsége helyett a
tagságnak, választóiknak akarnak
megfelelni, azt és úgy mondani,
ahogyan szívesen hallanák. Pedig
lehetne másként is, mi több, az el-
lenfelet zavarba ejtően, mint a már
említett visszakérdezéssel: a mi he-
lyünkben, komám, hogyan ünnepel-
nél? Ettől talán szelídülne az „ügy”
körüli hangulat. Vagyis a helyzette-
remtés. Az okos és sikeres politizá-
lás ebből áll. Főben járó ügyekben
pedig, mint amilyen a centenárium
is, feltétlenül. Alkalmas terepe
ennek a parlament, ahol érzésem
szerint az RMDSZ szenátorai és
képviselői már az ősztől provokatív
helyzetek sorával lesznek kénytele-
nek szembenézni. Ezeket nem lehet
majd jól hangzó odamondogatások-
kal leszerelni, hanem csak megfon-
tolt érvekkel érvelésre kényszeríteni
azokat, akik az indulatokat eluta-
sítva hajlanak az őszinte párbe-
szédre. Végtére is, a józan észnek
kell felülkerekednie, hiszen a cen-
tenáriumon túl is lesz élet! 

Augusztus 30-ától szeptember 3-áig, szerdától va-
sárnapig Marosvásárhelyen szervezik meg a műszaki
mentési, katasztrófa-elhárító és elsősegélynyújtó vi-
lágbajnokságot. A megyeszékhelyi Ligetben javában
zajlanak az előkészületek. Amint a Maros Megyei
Horea Vészhelyzeti Felügyelőség szóvivője, Virág
Cristian százados megkeresésünkre elmondta, hétfőn
a ligeti stadionban olyan személygépkocsikat készí-
tettek elő a megméretésre, amelyeket egy gyártó bo-
csátott rendelkezésükre. Amint hangsúlyozta, a
hozzávetőleg 140 gépjármű a gyártó tesztautói voltak,

amelyek mindenképp a roncstelepen végzik, mivel
nem lehet forgalomba íratni őket. Hasonló esemé-
nyekre eddig olyan országokban került sor, ahol ko-
moly hagyománya van a katasztrófavédelmi és
-elhárító tevékenységeknek. Mint megtudtuk, az idei
világbajnokságot mindenekelőtt azért szervezik Ma-
rosvásárhelyen, mert az országban itt indult be első-
ként a SMURD Rohammentő szolgálat, az első
baleseti beavatkozásnál alkalmazott műszaki mentést
is a megyében végezték. Eddig több mint hetven csa-
pat jelezte részvételi szándékát, harmicnégy csapat a
műszaki mentésben, harmincnégy pedig az elsőse-
gélynyújtásban méretkezik meg. 

Fotó: Nagy Tibor

Megsebesített egy temesmórai határrendészt egy
migránscsempész, miután nem állt meg a jelzésre. A
rendőröknek csak lövésekkel sikerült megállítaniuk a
csempészt, két afroázsiai személy megsérült. A határ-
rendészet tájékoztatása szerint a migránscsempészet
felszámolására irányuló akciót tartottak a Temesmóra-
Denta térségben az E70-es jelzésű európai úton, út-
torlaszt is felállítottak. A határrendészek szabályos
jelzésekkel próbáltak leállítani két járművet, amelyek
kapcsán felmerült a gyanú, hogy migránsokat szállít-

hatnak. A személygépkocsik sofőrjei azonban nem
álltak meg a rendőrök jelzésére, sebesen áthajtottak a
felállított torlaszon, enyhén megsebesítettek egy rend-
őrt, és az intézmény több autóját is megrongálták. Az
akció nyomán a határrendészek 12 afroázsiai sze-
mélyt és egy szerb állampolgárt – az egyik autó so-
főrjét – vettek őrizetbe, a nyomozást kiterjesztették.
A szerb állampolgár ellen migránscsempészet, az af-
roázsiaiak ellen pedig illegális határátlépés miatt in-
dult vizsgálat. (Mediafax)

Migránscsempész sebesített meg 
egy határrendészt
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Katasztrófa-elhárító és elsősegélynyújtó világbajnokság 
Száznegyven tesztautót vetnek be

A helyzetteremtésről

Testvérmegyei kapcsolatok 
Kulturális 

és turisztikai együttműködés 
Két testvérmegye küldöttsége
látogatott el múlt héten
Maros megyébe. A Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei kül-
döttség a Vásárhelyi Forgatag
megnyitójára érkezett Maros-
vásárhelyre, és két napot töl-
tött el Maros megyében, a
Győr-Moson-Sopron megyei
küldöttséget pedig péntektől
vasárnapig látta vendégül a
megyei önkormányzat – tájé-
koztatott a Maros Megyei Ta-
nács sajtóirodája. 

„Mindkét megyével több mint
egy évtizede tartó kapcsolatot ápol
Maros megye, de az elmúlt évek
során nem került sor kétoldalú talál-
kozókra, ezért döntöttünk úgy, hogy
meghívjuk őket Maros megyébe, és
megpróbáljuk újra élővé tenni a
kapcsolatot. Az előzetes egyezteté-
sek során arra a következtetésre ju-
tottunk, hogy főként kulturális téren
tudnánk együttműködni, ezért a
mostani találkozón a közös kulturá-
lis programok és tapasztalatcsere le-
hetőségeit vitattuk meg” – emelte ki
a találkozók kapcsán Péter Ferenc,
a Maros Megyei Tanács elnöke. 

A megyei önkormányzat elnöke
mindkét delegációt hivatalosan is
fogadta irodájában. A munkameg-
beszélésen részt vettek a Maros Me-
gyei Tanács alárendeltségébe
tartozó kulturális intézmények ve-
zetői is, így Soós Zoltán, a Maros
Megyei Múzeum igazgatója, Bara-
bási Attila, a Maros Művészegyüt-
tes igazgatója, illetve Gavril
Cadariu, az Ariel Ifjúsági és Gyer-
mekszínház igazgatója. 

A megbeszélésen bemutatták a
vendégeknek Maros megye kulturá-
lis intézményeit és azok tevékeny-
ségét, a megye legfontosabb

turisztikai látnivalóit, illetve a me-
gyei önkormányzat működését. A
hivatalos munkamegbeszélés mel-
lett meghívottainknak megmutatták
a Vásárhelyi Forgatag helyszíneit és
rendezvényeit, városnéző túrát szer-
veztünk számukra, illetve egy-egy
kirándulás keretében megmutattuk
nekik Szovátát, a Nyárádmente lát-
nivalóit, illetve pár Maros megyei
kastélyt is.

„Hasznos tapasztalatcsere volt,
hiszen a közbeszerzésektől kezdve
az uniós pályázatokig, illetve a
közös kulturális projektekig minden
szóba került. Ami az együttműkö-
dést illeti, első körben abban álla-
podtunk meg, hogy kapcsolatba
hozzuk a kulturális intézmények ve-
zetőit, és a következő év során a le-
hetőségeink szerint vendégelőadá-
sokra hívjuk meg egymás néptánco-
sait és színtársulatait. Szó esett arról
is, hogy Maros megyében létre fo-
gunk hozni egy turisztikai egyesü-
letet, mivel a következő időszak
prioritásainak egyike a megye tu-
risztikai népszerűsítése. Mindkét
magyarországi testvérmegye fel-
ajánlotta ebben a segítségét, hiszen
előttünk járnak ezen a téren, és szí-
vesen megosztják velünk tapaszta-
lataikat” – nyilatkozta Péter Ferenc
elnök. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Önkormányzat részéről Sesz-
ták Oszkár elnök, Papp Csaba
jegyző és Kiss András önkormány-
zati képviselő látogatott el Maros
megyébe, a Győr-Moson-Sopron
Megyei Önkormányzat részéről
pedig Ivanics Ferenc alelnököt, il-
letve Szalay Imre és Valiczkó Mi-
hály polgármestereket és megyei
önkormányzati képviselőket látták
vendégül.

Makkai János

Szer Pálosy Piroska



Augusztus 24-én megtartotta idei
évadnyitó társulati ülését a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulata. 

Amint azt a színház lapunkhoz
eljuttatott közleményében olvashat-
juk, a gyűlésen Keresztes Attila mű-
vészeti igazgató vázolta a
2017/2018-as idény tervezett prog-
ramját. Kihangsúlyozta, hogy az
idei évad megfeszített munkatem-
pót igényel az egymást érő bemuta-
tók és fesztiválszereplések miatt.
Gáspárik Attila vezérigazgató az
előző periódus eredményeit érté-
kelve a profizmus, az igényesség és
a művészi fegyelem fontosságát
emelte ki, amelyek gyakorlása elen-

gedhetetlen a további sikerek eléré-
séhez. 

Mint kiderült, a Tompa Miklós
Társulat számára a munka már au-
gusztus elején elkezdődött: a Vásár-
helyi Forgatag programjához
kapcsolódva két előadást is műsorra
tűztek (Pozsgai Zsolt: Liselotte és a
május; Radu Afrim: Retromadár
blokknak csapódik, és forró asz-
faltra zuhan), de a sokszoros feszti-
váldíjas előadás, Bartis Attila A
nyugalom című darabja is már az
évad elején (augusztus 30-án és 31-
én) látható lesz. 

Az előadások mellett turnékra is
indul a társulat: A nyugalom szep-
tember közepén a csehországi Pil-

senben vendégszerepel a 25. nem-
zetközi színházfesztiválon, míg
Timur Vermes Nézd, ki van itt című
művével Szatmárnémetiben, a
Tranzit Feszt nemzetközi multikul-
turális színházi fesztiválon vesz
részt a társulat. Októberben Csehov
Sirály című színműve Szerbiában,
Újvidéken lesz látható a
Synergy#WTF (World Theatre Fes-
tival) elnevezésű seregszemlén, míg
a Radu Afrim által írt és rendezett
Retromadár blokknak csapódik, és
forró aszfaltra zuhan című előadás
Bukarestben az Országos Színházi
Találkozó (FNT) keretében kerül
bemutatásra.  Mindeközben két pre-
mierre is készül a társulat: Pozsgai

Zsolt Liselotte és a május című
művét Harsányi Zsolt rendezésében
mutatják be október 6-án, Shakes-
peare Macbeth című drámáját pedig
Keresztes Attila rendezésében októ-
ber 13-án.

A hivatalos évadnyitóra szeptem-
ber 9-én, szombaton 10 órakor
kerül sor a Színház téren 100% Re-
loaded címmel, melynek keretében
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
mindkét társulata egész napos, sőt,
éjszakába hajló programsorozattal
várja barátait, közönségét. A színes
műsorkavalkád kínálatában nyílt
próba, kincskeresés, társasjáték, szí-
nészek kedvenc állatainak szépség-
versenye, orvosi tanácsadás,

sminkkészítés, jóga, torna, zsong-
lőrködés, táncműhely és egyéb iz-
galmas tevékenység szerepel.

A részletes évadterv, a premierek
ismertetője és a bérlethirdetés a
színház honlapján (www.nemzeti
szinhaz.ro), valamint az ismertető
nyomtatványokon olvasható. Az
előadásokra bérletek válthatók on-
line a www.biletmaster.ro honlapon,
a színházban működő jegypénztárban
(hétköznapokon 9-15 óra között, tele-
fonszám: 0365-806-865), valamint
szeptember 11-től a Kultúrpalotában
működő jegyirodában (hétköznapon-
ként 12-17.30 óra között, telefonszám:
0372-951-251). A színház tájékoztatja
az előző évad bérleteinek tulajdono-
sait, hogy bérleteiket szeptember 30-
ig újíthatják meg. (Knb.)

Könnyek és mosolyok, ma is ele-
ven emlékek felidézése, feledésbe
merült epizódok előcsalogatása, si-
kerek és bukások, utak és útvesztők
– szinte páratlan fordulatokban és
sikerekben gazdag művészpályák
és mellékvágányokon tovább futó,
de érdekes életek, sok kis gyö-
nyörű, egészségesen cseperedő gye-
rek, családalapítások és kudarcos
próbálkozások, szétszóródás a vi-
lágban és hűséges megmaradások:
sorolni sem lehet, hogy a színművé-
szeti egyetem egyik legendás, mar-
káns egyéniségeket magába foglaló,
máig eleven emlékű produkciókkal,
színháztörténeti súllyal pályára rob-
banó, 1997-ben végzett évfolyamá-
nak húsz évét akár csak
megközelítő teljességében és bo-
nyolultságában felmutathassuk

Tizenketten voltak kezdetben,
hat fiú és hat lány. Már a felvételit
megelőző egy hétig tartó intenzív
műhelymunka során látszott, hogy
nem akármilyen csapat indulhat
ősszel útjára. Ezt igazolja az a pá-
ratlan feszültséggel teli, a bejutást
eldöntő maratoni értekezlet, mely-
nek során a négy biztos bejutó lány
mellé a szintén igen esélyes követ-
kező négyből a bizottság délután
öttől közel éjfélig tartó vita során
döntötte el, ki legyen a négy mellett
a két befutó. Az éjjel 1-kor kifüg-
gesztett végeredményt a főtérig har-
sogó üdvrivalgás fogadta, alaposan
felverve a békésen szunnyadó 
Köteles Sámuel utcai lakókat ál-
mukból.

Két hatos csoport (három-három
lány, illetve fiú) kezdett ősszel. Az
A csoport tanára Tarr László, a B
csoporté Farkas Ibolya lett, a két
csoport közös munkáit alulírott osz-
tályvezetőként irányította. A húszé-
ves találkozón sajnos Tarr László
már nem vehetett részt, de ott volt
Béres András, a magyar tagozat ak-
kori vezetője. A tizenkettőből öt

hallgató tudott jelen lenni. A hat
lányból kettő pályamódosulás révén
Olaszországban, illetve Spanyolor-
szágban él, Kovács Ágnes tragikus
halálára megrendülten emlékez-
tünk. Simon Andrea családi nehéz-
ségek miatt nem tudott eljönni
Budapestről. Jelen volt a szintén
Budapesten élő Wagner Fazakas
Júlia és Gyergyószentmiklósról
Bartha Boróka. A fiúk közül jelen
volt a Miskolci Nemzeti Színház
vezérigazgatójaként igen sikeresen
működő Béres Attila, a sikeres té-
vésztárrá fejlődő Domokos László
és a szabadúszóként Magyarorszá-
gon élő Kátai István. Bocskor Ló-
ránt és Győry András pályát
módosított, elfoglaltságuk miatt
nem lehettek jelen. Viola Gábor a
Kolozsvári Állami Magyar Szín-
ház jelentős művészeként nem tu-
dott eljönni, mert az utolsó
pillanatban a találkozó napjára pró-
bát írt ki számára a színház vezető-
sége.

Próbáljuk tömören felidézni az
évfolyam eseményekben kivétele-
sen gazdag pályafutását. Már az
első évet záró színészmesterség
anyagából a Sütő István vásárhelyi
költő Nagy családi album című
versciklusából készült drámai kol-
lázst mutatták be a főiskolások off-
programjában, Kisvárdán, ahol a
politikai töltet intenzitása váltott ki
vitát, mert a külhoniak nem fogták
fel, hogy az évfolyam hallgatóinak
lelkében még ott vannak a ’89-es
decemberi és a ’90-es fekete márci-
usi események nem teljesen begyó-
gyult sebei. Az évfolyam mindkét
csoportja hatalmas volumenű mun-
kát végzett a két neves színésztanár
irányításával. Izgalmas dramatizá-
lások, darabrészletek sokasága ke-
rült színpadra a kortárs és a
klasszikus világ-, illetve a magyar
irodalomból. Az improvizáció nagy
szerepet játszott az osztály műsorá-

ban, valós élethelyzete-
ket alapos megfigyelés
és dokumentáció alap-
ján vittek színre nagy si-
kerrel. Folytatódtak a
külső szereplések. Az
árkosi kultúrközpont
nyári Shakespeare-mű-
helyében a Szentivánéji
álom mesterembereinek
egyik jelenetét adták elő
az erdőben, melyet a
szakma jelen lévő kép-
viselői a rendezvény
csúcsteljesítményeként
értékeltek. Ennek a lá-
nyok beépítésével tör-
tént egész estét betöltő
kísérleti jellegű folytatá-
sával az évfolyam két
nagyszabású budapesti fesztiválon
(az ottani intézet Shakespeare-fesz-
tiválján és a Szkéné Színház által
IMTT címen rendezett, a színpadi
mozgáselemek felhasználására fó-
kuszáló rendezvényén). Ugyancsak
a harmadév utáni nyári szünetben
az évfolyam a zalaegerszegi Reflex
Alapítvány rendezésében egy hóna-
pos nyári gyakorlaton vett részt,
ahol tizennyolc alkalommal külön-
böző szabadtéri játszóhelyeken,
utcán, kastélyok udvarán, borfesz-
tiválon stb. mutatta be Vásári komé-
diák című összeállítását, majd a
Hencz József tanár úr zenéjével fel-
dúsított egyik Ionesco-művet Vára-
don, egy Rejtő Jenő-előadást pedig
németországi turnén vittek közön-
ség elé.

Ilven gazdag tapasztalatok után
következett a – mai napig az egyik
legjelentősebb – negyedéves vizs-
gaelőadások évadja a Stúdió Szín-
házban. Az osztály négy
szereposztásban ötvenkétszer vitte
színre a My Fair Lady című világ-
hírű musicalt (melyet több városba
is elvitt az intézet). A páratlan si-
kerű előadást meghívták fesztivál-

záró díszelőadásnak a Határon Túli
Magyar Színházak Kisvárdai Talál-
kozójára. Ezt követően, több mint
harminc év után ismét teljes értékű
Shakespeare-előadás, a Szeget
szeggel került színre a Stúdióban, a
budapesti testvérintézettel közre-
működve (onnét jött a rendező és a
díszlettervező). Az előadást nagy
érdeklődéssel fogadta a közönség,
és szép sikert aratott. A harmadik
bemutató egy különleges Csehov-
átdolgozás volt Magyar három
nővér címmel. A Nagy András-féle
átdolgozást erdélyi környezetbe he-
lyező előadás a színművészeti inté-
zetek által bemutatott, a végzős
évfolyamok hallgatóinak megis-
mertetését és népszerűsítését célzó
reprezentatív előadások GATA el-
nevezésű fesztiválján a legmaga-
sabb elismerésben részesült. Tehát
az osztály előadásai több mint száz
alkalommal kerültek közönség elé
az erdélyi magyar színházakban,
Bukarestben, Budapesten és tucat-
nyi nyugat-magyarországi játszóhe-
lyen, valamint Németországban és
több külföldi és hazai fesztiválon is
szerepeltek. Ez a teljesítmény mind
a mai napig szinte egyedülálló 
a marosvásárhelyi intézet történeté-
ben.

Mindezek után nem csoda, hogy
az osztály végzőseit a helyi Nem-
zeti Színháznak a társulat megúju-
lására és felfrissítésére törekvő
vezetősége csoportosan leszerződ-
tette, és az 1997/98-as évadtól kez-
dődően jelentős előadásokat épített
rájuk, melyekkel az intézmény
fontos szakmai sikereket ért el.
Többek közt a Chioggiai csete-
paté, A tavasz ébredése, a Szenti-
vánéji álom, a Tündérlaki lányok
és más előadások révén a színház
repertoárja, stílusa és szakmai
megítélése is jelentősen módosult,
a színház által meghívott vendég-
rendezők friss szellemet hoztak, a
közönség a Stúdióban már megis-
mert és megszeretett fiatal színésze-
ket meleg fogadtatásban része-
sítette. 

Az új évszázad újabb kihívást je-
lentett az osztály tagjainak. Az
eredményes együttműködések ho-
zamaként Novák Eszter rendező az
osztály tagjait a budapesti Honvéd

Színházhoz szerződtette (Bartha
Boróka maradt Erdélyben). Ettől
kezdve tevékenységük kevésbé volt
követhető számunkra, de a mostani
találkozón elmondták, hogy jó né-
hány mozgalmas és tartalmas évet
értek meg a Honvédnál, rengeteget
játszottak szerte az országban és
Budapesten. A Honvéd Színház ke-
reteinek beszűkülése után külön-
böző utakra indultak, véget ért
közös életük. Pályájuk módosulásai
változatos élethelyzeteket eredmé-
nyeztek sorsuk alakulásában. Erre
nincs lehetőség részletesen kitérni.
A találkozón elmondták, hogy több-
nyire eljutottak egy bizonyos meg-
állapodottságig, de egy-két
könnyesebb vallomásban felcsillant
a főiskolai évek emléke, érezhető
volt bizonyos nosztalgikusság. Az
egyetemi életükről hordozott emlé-
keikről, tapasztalataikról mindnyá-
jan meghatottan beszéltek, és a
könnyek mellett sokkal inkább a vi-
dámság oldalára billent a mérleg.
Akár az „osztályfőnöki óra” alatt
felidézett emlékek, akár az életpá-
lyák felvázolása mind az őszinte ki-
tárulkozás jegyében zajlottak, és
ritka szép pillanatokkal ajándékoz-
ták meg mind a tanárokat, mind az
alma materbe visszalátogató nebu-
lókat. A tóparti vendéglőben zajló
bankett során pedig teljes „pompá-
jában” tért vissza az egyetemi évek
hangulata, mert ez az osztály híres
volt a játékosságáról, humoráról is.
Mintha nem telt volna el két évtized
– éreztük (éreztem) egy adott pilla-
natban. Csak az elválás után támadt
rám egy bizonyos fajta szomorúság:
talán jobb lett volna, ha továbbra is
itt lennének velünk, köztünk, szín-
padjainkon ezek a tehetséges és ér-
tékes emberek. De aztán
bevallottam magamnak, hogy ez
talán a tanár önzése kissé, aki job-
ban szeretné látni munkája gyümöl-
csét, volt „gyermekei” gyönyörű
futását a csúcsok felé. De bocsássák
meg nekem ők is és mindenki ezt
buta kis önzést. Mert az élet így me-
gyen…

Tanítványaink iránt soha nem
múló szeretettel (s ezt gondolom,
minden tanárkollégám nevében is
mondhatom): 

Kovács Levente „osztályfőnök”

2017. augusztus 29., kedd   ______________________________________________ KULTÚRA _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG 5

Fotó: Vajda György

Évadnyitó gyűlést tartott a Tompa Miklós Társulat

Egy találkozó margójára
Mi fér bele húsz évbe?



Augusztus második hetében,
a falunapok keretében adták
át Somosdon a felújított kö-
zösségi házat, az egykori ta-
nítói szolgálati lakást.

Amint a polgármester hangsú-
lyozta, a Somosdi Falunapok egyik
színfoltja az 1903-ban épült tanítói
lakás használatba adása volt. Az
eredeti elképzelés szerint tájház
épült volna, majd a terv kibővült,
és a közösségi együttléteknek ott-
hont adó közösségi házat alakítot-
tak ki.

Henter György lelkipásztor a ki-
állított fotók előtt a néhai Demeter
András tanító atyai szigorral és pál-
cával körített oktatási módszerét
említette, amivel életre szóló em-
berségre, tiszteletre nevelt. „Ami-
kor hallottam, hogy le akarják
bontani az egykori tanítói lakást,
megdobbant a szívem, mert ilyen
jellegű építési stílusú vályogház
aligha van még a faluban, ezért a
megőrzését és felújítását tűztem ki
célul. Egy olyan tájház jellegű kö-
zösségi ház megvalósítását, ame-
lyet programokkal, élettel lehet
megtölteni” – hangsúlyozta a lelki-

pásztor. Nagy László és Sipos Sán-
dor, a projekt két kezdeményezője
kérdésünkre elmondta, hogy egy
soron kívüli pályázás révén jutot-
tak anyaországi támogatáshoz. Élő
tájház jelleget szeretnének létre-
hozni, ahol közösségi programokat
lehet szervezni. 

A teljes alapot meg kellett erősí-
teni, mert nagyon rossz állapotban
volt, a kerítés és a Székelytompáról
megvásárolt több évtizedes, rozoga
székely kapu restaurálása ugyan-
csak költséges munkával járt. Mint
elmondták, az ingatlan felújítása
nem valósulhatott volna meg Hen-
ter György református lelkipásztor
közbenjárása nélkül. 

Mivel az egykori tanítói lakás az
egyház tulajdonában van, felújítá-
sára a helyi Cornus-Som Egyesület
nem pályázhatott, a projekt lebo-
nyolítójaként az egyház neve sze-
repelt, a kiadásokat úgy el tudták
számolni. Amint hangsúlyozták, az
öreg ház megmentésének eszmei
értéke van, egyesek szerint 1903-
ban épült, mások szerint jóval ko-
rábban építették, abban az évben
csupán a zsindelytető helyett került

cseréptető az épületre. A közösségi
házzal alternatívát nyújtanának a
fiatalságnak a szabadidő kellemes
eltöltésére, hogy ne a kocsmák le-
gyenek a fő szórakozóhelyek. A
befejezéshez szükséges összeget
helyi támogatásokból próbálják
összegyűjteni. A tájházban emlék-
tárgyakat szeretnének kiállítani,
bemutatni az egykori emberek
életét, a tárgyi emlékek mellett
ugyanakkor a tájszavak egybegyűj-
tésének gondolata is foglalkoztatja
a faluból elszármazott lelkipász-
tort. A közösségi házban Az én So-
mosdom címet viselő szerény
fotókiállítást tekinthettek meg a je-
lenlévők, mely a település életéből
megörökített pillanatképekből állt
össze. Sipos Katalin tájékoztatott a
gyerekeknek és fiataloknak szánt
első közösségi nap eseményeiről.
Délelőtt a kicsik számára népi
gyermekjátékokat tanítottak és ze-
neóvodát szerveztek, délután kéz-
műves-tevékenységekkel: neme-
zeléssel, népi festéssel, gyurmázás-
sal foglalatoskodtak. Délután a fel-
nőttek bográcsoztak, este pedig
tábortűz mellett szórakoztak.
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A község elöljárója kérdésünkre
elmondta, Hagymásbodon szenny-
vízhálózata és vízhálózata Maros-
vásárhelyhez lesz bekötve, az
ígéretek szerint a szolgáltató ki-
bővíti a fővezetéket az adminiszt-
rációs határig. A fenyves erdő
alatti új lakótelep létesítése nyo-
mán az új ingatlanokat már bekö-
tötték a városi szennyvízháló-
zatba.

– Anyagilag nem érinti hátrányo-
san a hagymásbodoni lakosokat az,
hogy a települést a városi szenny-
vízhálózatra csatlakoztatják? – kér-
deztük.

– Egyáltalán nem, sőt. Ugyanis
ha a karácsonyfalvi hálózathoz
csatlakoztatnák a megyeszékhely
szomszédságában levő települést,
talán drágább is lenne a szolgálta-
tás, mivel földrajzi fekvése miatt
jóval költségesebb a domboldala-
kon átvinni, mint a városi vezeték-
hez csatlakoztatni – mondta a
polgármester, aki kifejtette, hogy a
vezetékes vízhálózatot az Aquaserv
mesterterve szerint a megyeszékhe-
lyi szolgáltató kivitelezi. A főveze-
ték a Nyárádmentén le van fektetve

Ilencfalváig, már csak a rácsatlako-
zásokat kell megoldani. Mivel a
vízhálózat kialakítását is az Aqua-
serv végzi, amennyiben az ígéretet
betartják, megtörténhet, hogy a
községből elsőként Hagymásbodon
csatlakozik az ivóvízhálózatra –
hangsúlyozta az elöljáró.

Az aszfaltozásra évtizedek óta
váró települések, így a Marosvásár-
helytől három kilométerre lévő
Hagymásbodon lakosai számára jó
hír lehet, hogy egy olyan egymillió
eurós pályázat is elbírálásra vár,
amely a községi utak leaszfaltozá-
sát teszi lehetővé. Amint a polgár-
mester hangsúlyozta, a pályázatot a
fejlesztési minisztérium írta ki
uniós alapokból. Mivel nincs nem-
zetközi úthoz való közvetlen csat-
lakozása, a pályázati kitételek
pontrendszerében nem értek el
nagy pontszámot, ennek ellenére
reménykednek, hogy azt a pályáza-
tot is kedvezően bírálják el és meg-
kezdhetik a beruházást. A község
településein a nagyságuk függvé-
nyében fogják majd aszfaltozni az
utakat – nyomatékosította a polgár-
mester.

Hagymásbodont 
Marosvásárhely 

csatornarendszerére kötnék

Nyárádkarácson község pol-
gármesteri hivatalának hat
pályázata vár elbírálásra,
ebből egy biztosan nyertes.
Az egymillió eurós szennyvíz-
tisztító állomás és a négy ki-
lométeres csatornahálózat
pályázatát két éve nyújtották
be, most már a közbeszerzési
eljárás van folyamatban. 

Amint meglesz a nyertes kivite-
lező, elkezdődhetnek a munkálatok
– mondta Ferenczi György polgár-
mester. A szennyvíztisztító állomást
Káposztásszentmiklós és Fintaháza
közé építik, a négy kilométeres
szennyvízvezetéket Káposztás-
szentmiklós irányába fektetik le.
Ezzel párhuzamosan a fejlesztési
minisztérium által kiírt 28 millió
lejes pályázatot is megnyerték,
amely a község teljes szennyvízhá-

lózatának a kivitelezését jelenti. Je-
lenleg készítik a dokumentációt a
finanszírozási szerződés megköté-
séhez, majd ezt követi a közbeszer-
zési eljárás. Ezzel a beruházással a
községközpont településein kialakí-
tanák a szennyvízhálózatot, ezt kö-
vetheti majd az utcák aszfaltozása,
amennyiben megnyerik az arra be-
nyújtott pályázatot.

Folyamatban a szennyvíztisztító 
állomás közbeszerzése 

Egymillió eurós beruházás

Anyaországi támogatásból felújított épület
A múlt megmentői

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Ismétlődő tankönyvhiány
pedagógus és diák számára egyaránt elkerülhetetlen.
Az oktatási program kidolgozói nem vették figye-
lembe azt, hogy másként történt az előkészítőbe járt
gyerekek felkészítése, és az egyébként is létező sza-
kadék átlépését olajozottabbá kellene tenni. Így most
a tanerők számára szervezett továbbképzőkkel pró-
bálják a hiányosságokat áthidalni.
Mobiltelefon nélkül a csibai iskolában

Csibán a nyolcosztályos általános iskola talán a
Nyárádmente egyik legfelszereltebb iskolája – hang-
súlyozta a község polgármestere. Figyelemre méltó
az a belső rendszabály is, amellyel visszaszorították
a mobiltelefonok használatát az iskolában.

A tanintézményt saját költségvetésből építtette az
önkormányzat, és hét éve adták át. A bútorzat, az ál-

lítható táblák holland segélyből származnak, az okos-
tévéket a Surtec Kft. adományozta az iskolának. A ki-
lenc osztályterem mellett könyvtár, díszterem, jól
felszerelt kémiai és informatikai laboratórium van in-
ternetcsatlakozási lehetőséggel, ahol rendkívül jó kö-
rülmények között tanulhatnak a diákok, az iskolabusz
révén pedig a szállításuk is biztosított.

Amint Mátyus Andrea aligazgató elmondta, két éve
az iskolában egy belső rendszabállyal megtiltották a
mobiltelefon használatát, ami működőképesnek tűnik.
Abból a meggondolásból hozták ezt a szabályt, hogy
a tanórákon ne csatlakozzanak a diákok az osztályter-
mekben működő okostévék internetsávjára, azáltal is
zavarva az oktatást. Amint megtudtuk, a gyereklét-
szám kielégítő, a tavalyi tanévben a csibai iskolába
156 magyar gyerek járt, osztályonként 15–20-an, a

községközpont iskoláiban összesen 560 diák
tanul. Egyetlen hiányosság a tornaterem, annak
építésére a Nyárádmente Kistérségi Társulás ré-
giós pályázatával szerezne támogatást a polgár-
mesteri hivatal. Elsőként a csibai általános iskola
tornatermét építenék meg, ezt követné a somosdi
nyolcosztályos általános iskola tornatermének a
kivitelezése – fejtette ki a község elöljárója, akitől
azt is megtudtuk, hogy a község tanintézményei
többnyire rendelkeznek a szükséges működési en-
gedélyekkel, egyedül a fintaházi általános iskola
tűzvédelmi engedélyét kell megszerezniük, a
hagymásbodoni iskola esetében erre nincs szük-
ség, mivel az épület mérete nem haladja meg azt
az előírt négyzetmétert, ami fölött kötelezővé
válik a tűzvédelmi engedély tanulmányának elké-
szítése.

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor



A Mocsár-erdő 
Ahogy Szászrégen Marosvásár-

hely felőli bejáratánál jobbra fordu-
lunk, és elhagyjuk a privatizálás
áldozatává vált egykori sörgyár

épületét, erdő között halad a megyei
út. Nemsokára balra egy lőszerrak-
tár látható, szemben vele jól ele-
gyengetett, téglalap alakú mező. A
területet a második világháborúban
a németek katonai reptérként hasz-
nálták. Az erdőben a szocialista
időkben is használt lőszerraktár
bunkerei még megtalálhatók, ame-
lyeket átvett a szászrégeni önkor-
mányzat. A katonai objektumot
elhagyva, baloldalt feltűnnek Gör-
gényoroszfalu házai, majd elérünk
a görgénysóaknai eltérőhöz. (A fa-
luban sós fürdő van, erről egy ké-
sőbbi lapszámunkban írunk.) Az

eltérővel szemben (menetirány La-
posnya felé – jobbra) egy erdőkiter-
melő út indul, amelyet követve – az
erdős részen – kiérünk egy tisztásra.
Ott balra (Laposnya felé) kell venni

az irányt, egészen az erdő
széléig, ahol leparkolhat-
juk a gépkocsit. A tisztá-
son is láthatóak a több
száz éves tölgyek. Érde-
mes az erdőkitermelő út
mentén gyalog folytatni
az utat, majd déli irányba
barangolni az erdőben,
ahol egy kis keresés után
megtalálhatjuk a famatu-
zsálemeket. (Vannak
olyan internetes oldalak,
ahol megtalálhatók a fák
GPS-koordinátái.) 

Eredetileg ez egy liget
volt, ami az öreg fák koro-
nája alakjából is látszik,
jóval később telepítették a
jelenlegi erdőt. Az elmo-
csarasodás az erdő kiszá-
radásához vezetett, ezért
lecsapolták. 48 hektáron
közel 300 darab 400 és
700 éves kocsányos tölgy
található itt. Az erdészet
genetikai bankállománya-
ként tartják számon, 1932-

től védetté nyilvánították a területet. 
Görgényüvegcsűr 

Görgényszentimréről Kásva és
Pálpatak irányában jó aszfaltúton
érünk Görgényüvegcsűrre, a kör-
nyék egyetlen többségében magya-
rok lakta falvába, amelynek
különleges története van. 

A telephelyet valamikor őserdő
borította. A görgényszentimrei vár-
ral együtt 1734-től Bornemisza báró
birtokába került (bérelte). Az ifjú
Bornemisza János többször vadá-
szott itt osztrák barátaival. Az erdő-
ben barangolva kvarckavicsra,
kvarchomokra bukkantak, amely az

üveggyártás alapanyaga. Bőven
volt itt bükkfa is, amely ugyancsak
nélkülözhetetlen az üveggyártás-
ban. A fiatal bárót osztrák vendégei
arra biztatták, hogy létesítsen üveg-
fúvó manufaktúrát, más szóval
„üvegcsűrt”. Az 1778-ban alapított
manufaktúrából ered a falu neve.
Az 1790–1794-es egyházi iratok-
ban még „Huttensi eklézsia”-ként
szerepel az új település. 1778-ban a
báró kilenc mestert hozatott (csa-
ládjukkal együtt) Csehországból,
Morvaországból, Bajorországból és
Olaszországból. Ezekben az orszá-
gokban már jelentős múltja volt az
üvegolvasztásnak és -fúvásnak. A
kezdetekkor az üvegcsűr a Felső
völgyben épült, majd 1783-ban fen-
nebb költöztették, a mai kultúrott-
hon helyére. 1781-ben a báró fából
római katolikus kápolnát emeltetett
a munkásoknak. 1789-től az iparte-
lepet, az üveghutát már Üvegcsűr-
nek hívták. A báró jóváhagyása
után, 1802–1804 között fából épí-
tettek templomot maguknak a refor-
mátusok, amelyet 1904–1905-ben
korszerűsítettek. 1820-ban a román
ajkúaknak is templomot emeltetett
a báró. 1871-ben megfogyatkozott
a kvarckavics, tűzvész is pusztított,
bezárták az üzemeket. A családok-
nak új megélhetés után kellett néz-
niük, maradt a fakitermelés a
-feldolgozás, illetve a kőfaragás –
ezeket a szakmákat ma is gyakorol-
ják az itt lakók. Az I. világháború
kitörése miatt sokan elhagyták a
falut, ám azt a II. világháború tette
tönkre. Az orosz katonák öt hétig
tanyáztak itt. A falu melletti Oszoj
nevű helyen kegyetlen harcok dúl-
tak. A faluban lévő orosz temetőben
1170 közkatona és 18 altiszt, tiszt
van eltemetve. A második világhá-
ború után magára talált a település,
felépültek a ma is álló középületek,
amelyek a községbeliek jólétét, élni
akarását tükrözik. Közel 2000 la-
kosa van a településnek, ahonnan
turistautak indulnak a Görgényi-ha-
vasokba. 
Laposnyatelep 

Görgényszentimréről indulva Er-
dőlibánfalván keresztül közelíthet-
jük meg Laposnyatelepet. A megyei
út nagyon gyatra állapotban van, de
a táj szépsége némileg kompenzálja
az út okozta bosszúságot. Az er-
désztelep a Görgényi-havasok
egyik oldalgerincének – egykori
vulkáni kúp kalderájának – tövében
a Fehérág, Székelyó, Laposnya- és
Nyak-patakok találkozásánál fek-

szik. Mivel a mai napig Erdély leg-
gazdagabb vadállományával
rendelkező görgényi-havasokbeli
őserdők innen egynapnyi járásra
voltak, alkalmasnak találták a he-
lyet vadászkastély építésére. 

Az impériumváltást követően I.
Ferdinánd román király 1926–
1929 között építteti a ma is álló,
magántulajdonban levő vadászkas-
télyt. Tervezője a királyi család fő-
építésze, Karol Liman volt, aki a
sinaiai Peleş és Pelişor kastélyt is

tervezte és építtette, ezért külseje
és a belső berendezés is azokhoz
hasonló. A kastély 1949-ig volt a
román királyi ház tulajdonában, II.
Károly és Mihály király is megfor-
dult a falai között. Olyan neves
vendégek is megszálltak itt, mint
Sándor szerb király, Mária ki-
rályné. Az államosítás után a kom-
munisták kezébe került a birtok, a

Ceauşescu házaspár egyik kedvenc
kiránduló-, vadászóhelye lett, ahol
a diktátor többször tartózkodott.
Az 1989-es rendszerváltást köve-
tően az állam tulajdonában maradt,
majd miután Paul Philippe, Romá-
nia hercege (sikertelenül) vissza-
igényelte, a Grand Rt. privatizálta
az egységet, és ma elit vendégház-
ként működteti. A komplexum hat

épületből, 23 szobából, 12 szobás
különálló vadászházból és 4,4 hek-
tár területből áll. Berendezését si-
került érintetlenül megőrizni.
Érdekességei közé tartozik egy
1966. szeptember 23-án Ceauşescu
által Tölgyesen lőtt ritka aranyér-
mes medvetrófea. Egyedi, kézzel
készített, faragott bútorzattal,
Bécsben rendelt vitrálisokkal, önt-
vénycsillárokkal rendelkezik. Csak
előre bejelentkezett csoportokat fo-
gadnak. 

A román királyi kastélytól ke-
letre, mintegy 1 km távolságra (a
hajdani pionírtábor bejáratánál) volt
Horthy Miklós, Magyarország egy-
kori kormányzójának a vadászkas-
télya. Horthy II. Károly magyar
király bukása után, 1940 szeptem-
berében meg akarta vásárolni a
román vadászkastélyt. Mivel nem
tudtak megegyezni, 1941-ben fel-

építette a saját, kétemeletes, az oszt-
rák Alpok épületeire emlékeztető
vadászkastélyát. A földszinten
ebédlő, konyha, fürdőszoba és or-
vosi rendelő, az emeleten a lakosz-
tályok és egy hatalmas társalgó
volt. A szobák padlózata és a lépcső
vöröses tiszafagyökérből készült. A
színes csempekályhákon a Gör-
gényben található összes nagyvadat
és madarat ábrázolták. A lépcsőház
falait üveg- és tükörborítás, az ajtó-
kat faragott virágábrázolás díszí-
tette. Vizét az 1 km-re levő
Tolvajkút forrásából szabadeséssel
vezették be. A rendszer most is mű-
ködőképes. 1945-ben a kastélyból
és a mellette levő személyzeti la-
kásokból pionírtábort alakítottak ki.
1958-ban, máig tisztázatlan okok-
ból, a kastély leégett, később kide-
rült: a securitate irányította
„művelet” volt. Jelenleg benőtték a
bokrok, fák, cserjék, csupán néhány
fal és a pincék láthatók. Az egykori
pionírtábort az erdőlibánfalvi pol-
gármesteri hivatal adminisztrálja.
Néhány épületét felújították, a többi
elhanyagolt állapotban van. Kibé-
relhetők. Innen a Bakta-tetőn ke-
resztül elérhetünk Gyergyóre-
metére. 

Ajánló: Görgényüvegcsűrről
egynapos gyalogtúrával a
Kásva-patokon, a kék sáv jelzést
követve, elérhetünk Jód-mezőre
(1200 m), egy másik irányba
pedig a Kiságon a Szeles-tetőre
(1312 m). Laposnyáról, a pio-
nírtábor mellől indulva a Ke-
reszthegy gerincén kapaszkod-
hatunk fel a Tolvajos-tetőre
(1374), majd innen a Kereszt-
hegyre (1516 m), amely a máso-
dik világháborúban nagy csata
helyszíne volt. 

A Görgény völgye (2.)
A görgényszentimrei kastélyon kívül a Görgény völgye még szá-

mos érdekes látnivalót kínál. Az egyik az igen különleges Mocsár-
erdő, ahol több száz éves kocsányos tölgyeket láthatunk. Védetté
nyilvánították, olyan ez a hely, mint egy igazi meseerdő. Érdemes a
községközpontból a völgyben az egyetlen, többségében magyarok
lakta Üvegcsűrre is elmenni, amelynek igen érdekes a története. És
ott van Laposnyatelep, ahol valamikor pezsgett az élet az egykori
pionírtáborban. Kevesen tudják, hogy nemcsak a román király és
Ceauşescu által kedvelt vadászkastélyban szálltak meg illusztris
vendégek, hanem Horthy Miklósnak, Magyarország egykori kor-
mányzójának is gyönyörű kastélya volt itt, amely azonban rejtélyes
módon az 1950-es évek végén leégett. 

A környékbeli Görgényi-havasok túraútvonalairól egy későbbi
Barangolóban írunk. 
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A görgényi fesztivál helyszíne     Fotó: Vajda György

A laposnyai tábor

A volt Horthy-kastély fala

Több száz éves kocsányos tölgy a Mocsár-erdőben

Görgény-völgyi falusi ház

Szerkeszti: Vajda György



A Kibédi Seprődi János Műve-
lődési Egyesület szervezésében öt-
napos tábor keretében ismer-
kedhettek meg a kibédi gyer-
mekek, fiatalok olyan hagyomá-
nyokkal, hagyományos mes-
terségekkel, melyeknek gyakorlása
mára már a mindennapi életből ki-
veszőben van. A program tevé-
kenységeinek összeállításánál
elsősorban ennek fontosságát tar-
tottuk szem előtt, ötvözve a szép-
érzék, a készségek fejlesztésével és
a tudásátadás lehetőségével. Ki-
használtuk Kibéd hagyományai-
nak kincstárát, közösségi tudását
és mindezek őrzőinek, képviselői-
nek létezését, közreműködését. Így
kerekedett ki a teljes program,
melyben idősebb mesterektől ta-
nulva gyakorolhatták a résztvevők
a fafaragást, a szőnyegszövést,
varrást, a házikenyér- és kalácssü-
tést. 

A tábor programja színes volt,
mindenki megtalálta benne a szá-
mára legérdekesebb, hozzá legkö-
zelebb álló mesterséget, melyben
alkothatott. Az oktatást gyakorlott
mesterek végezték, akik igyekez-
tek tudásuk legjavát átadni a lelkes
fiataloknak. A fafaragást Sándor
János nyugdíjas tanár, fáradhatat-
lan fafaragó művész tanította.
Munkájában Gergelyfi Sándor se-
gítette, aki szintén jól ismeri e
mesterséget. A kenyér- és kalács-
sütés fortélyaiba Péterfi Ilona pék-
mester, valamint Oltyán Emma
önkéntes avatta be a fiatalokat. A
tésztagyúrásból mindenki kivette

részét, elkészítette saját kalácsát,
melyet el is fogyasztott. A varrás
több öltésfajtáját Suba Irma var-
rónő irányítása alatt sajátították el,
főleg a lányok. Egyetlen tevékeny-
ség, a gombvarrás volt kötelező
minden résztvevőnek. Ennek gya-
korlati jelentőségét nem is kellett
magyarázni a gyerekeknek, lelke-
sen és sikeresen tanulták meg
mindannyian. A szőnyegszövést
fontos tevékenységnek tartottuk.
Az egyesület elnöke által megis-
merhették azt a nehéz munkafo-
lyamatot, mellyel őseink
ruházatát, és minden kenderből,
lenből készült használati tárgyát
elő tudták állítani a szorgos kezű
asszonyok. 

Az egyesület névadója, Seprődi
János zenetudós gyűjtötte össze
Kibéd népdalait, írta le néptáncát
(1897–1911 között). Ezt a kincset
egészíti ki Ráduly János kibédi
népballada-gyűjteménye. Ezekből
tudást meríthettünk ez alkalommal
is. Mátyus Ilonka nyugdíjas taní-
tónő segítségével három népdalt
sajátítottak el a táborozók (Elve-
szett a lovam, Kibéd község de
szép helyen van, Repülj madár…),
amelyeket sokan eddig nem ismer-
tek. 

A néptáncot olyan fiatal pár ta-
nította, amely maga is tanulta és 
tanulja a néptáncot. Korondi Zsó-
fia és Gál Krisztián harmadik éve
a Maros Művészegyüttes művé-
szeinek (Kásler Magdának és Far-
kas Csaba Sándornak) a
tanítványai. 

Varrottasokból és fafaragvá-
nyokból szépen berendezett kiállí-
tás került bemutatásra, melyet
képek egészítettek ki a tábor jelen-
tős eseményeit ábrázolva. 

Összegzésképpen a táborban ta-
nultak elméleti és gyakorlati kiér-
tékelésén egyénileg és csapatban is
remekül vizsgáztak a gyermekek. 

A program záróeseményén részt
vett több mint negyven szülő és
hozzátartozó. 

A kiállítás megtekintése és a tá-
borozók népdal- és néptáncos gá-
laműsora után az oklevelek
kiosztása következett, majd közös
vacsora mellett levonták a program
tanulságait és megvitatták a jövő
évi tábor terveit. 

A pályázat ötletének kidolgo-
zása és tevékenységeinek megva-
lósítása nem jöhetett volna létre
két lelkes pedagógus, Korondi Er-
zsébet és Kálmán Ildikó követke-
zetes munkája nélkül. Ők voltak
azok, akik összehangolták, fel-
ügyelték, irányították az esemé-
nyeket, vigyázva azok zökkenő-
mentességére, biztosítva a jó han-
gulat megteremtését és megőrzé-
sét. 

Köszönet mindenkinek, aki hoz-
zájárult a program sikeréhez, a cé-
geknek is – Agro Prod. Com. Dósa
Kft.; Silcom Kft.; Elan IPT. –,
amelyek támogattak bennünket. 

A program fő támogatója a
Maros Megyei Tanács volt.

Borbély Emma, a Kibédi
Seprődi János Művelődési

Egyesület elnöke

Marosvásárhelyen, a Rózsák tere
33. szám alatt lakó olvasónk az
áramszolgáltató vállalatnak feltett
kérdésével keresett meg, amit az
alábbiakban teszünk közzé.

„Az önök segítségével egy –
talán közérdeklődésre is számot
tartó – kérdést intéznék az áram-
szolgáltató vállalathoz. Miként tör-
ténhet meg, hogy hat hét alatt
egy-egy alkalommal általában 9–10
óra között kb. harminc percre laká-
sainkban megszakad az áramszol-
gáltatás? Legutóbb augusztus
17-én, igaz, akkor csak kilenc per-
cig maradtunk áram nélkül 9.17–
9.26 óra között. 

Először megszólal a riasztó vala-
melyik banknál vagy üzletnél, nem
tudni, hol, majd azonnal megszűnik
az áramszolgáltatás. A vállalat ré-
széről nem magyarázkodást, hanem

a helyzet végleges és pozitív orvos-
lását várom. Mi a garancia arra,
hogy a háztartási gépeink nem men-
nek tönkre a gyakori ki-be kapcso-
lás miatt (áramsokk)? Az ügyben
számos üzlet is érintett, pl. a Petry
hentesáru- és húsforgalmazó üzlet.

Pethő Éva, Rózsák tere 33/IV.

***
Megkeresésünkre az Electrica Rt.

áramszolgáltató szóvivője nem tu-
dott azonnali választ adni. Mint
mondta, írásban várják az észrevé-
telt annak érdekében, hogy megfe-
lelő válasszal szolgálhassanak. Az
észrevétel román nyelvű fordítását
e-mailben elküldtük, várjuk a szol-
gáltató válaszát. 

Remélhetőleg ezáltal meg is old-
ják az olvasónk által jelzett gondo-
kat. (sz. p.)
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„Im augusztus üzenete s huszadika vár. 
Ünnepeljünk újra ismét, István a király! 
Nemzedékről nemzedékre mindig így legyen. 
Áradjon ránk áldás, erő, bőség, kegyelem!”

Szuhanics Albert 

Augusztus 22-én a szabadságolás utáni évkezdés alkalmával felemelő
ünnepségben volt részünk. Vezetőnk, Kopacz Imola beszélt augusztus 20-
a jelentőségéről. A történelmi múltban a termés betakarításának az ünnepe
volt e nap. Augusztus 20-a Szent István király napja, az államalapítás ün-
nepe, a magyar nemzeti ünnepek közül a legrégibb, hosszú története miatt
azonban az ünnep tartalma változásokon esett át az évek folyamán. A ki-
épülő kommunista hatalom ideológiájával nem volt összeegyeztethető az
ünnep egyházi, nemzeti jellege, ezért más tartalommal töltötték meg, és
az új kenyér ünnepe lett.

A rendszerváltást követően augusztus 20-ának eredeti szellemiségére
helyezik a hangsúlyt, 1989 óta tartják meg ismét hivatalosan a Szent Jobb-
körmenetet és 1991 óta a nap Magyarország hivatalos állami ünnepe.
Szentté avatott uralkodónk a kereszténységben is különleges pozíciót fog-
lal el, hiszen ő az egyetlen, akit a katolikus és az ortodox egyház egyaránt
szentként tisztel. 

Az ünnepre Kiss Ilona klubtagunk készítette el – immár a harmadik al-
kalommal – a nemzeti szalaggal átkötött kenyeret.

Az alkalomhoz illő rövid műsorral köszöntöttük az ünnepet, szava-
lattal Bíró Irénke, Varga Irén, Szabó Mária, Gálfi Margit, Czerán Er-
zsébet, énekkel Varga Irén, Németi Ibolya örvendeztette meg a
klubtagokat. Ezután vezetőnk megáldotta a kenyeret, majd kört al-
kotva, egymás kezét megfogva imádkoztunk. Midenkinek jutott egy
nagy szelet a finom kenyérből. Szívet melengető, kellemes délután
volt. 

Czerán Erzsébet 

Szent István-napi 
megemlékezés 

a Magányosok Klubjában

Kézműves mesterségek tábora

Szerkesztette: Szer Pálosy Piroska

Fotó: Popescu Ilona

Minél függetlenebb egy közösség, annál kevésbé
vágyik a magánszférára. Minél inkább szükségünk
van családunkra, barátainkra, falustársakra és nem
csak rájuk, annál kevésbé engedhetjük meg magunk-
nak a zárkózottság luxusát. Csak ahol megélhetésük
alapja kizárólag a pénz, engedhetik meg maguknak
az emberek, hogy egyedül legyenek. 

Ezt érezték Székelyvaja lakói és a Székelyvajáért
Egyesület tagjai is, amikor megszervezték a III. szé-
kelyvajai falutalálkozót. A találkozó kulturális értéke
mellett az egyik legfontosabb értéke az összefogás
volt a falubeliek körében. Utcák szerint csoporto-
sulva: az Újváros I., Újváros II., Új utca, Kóródi utca
I., Kóródi utca II., Templom utca – Fő út, saját költ-
ségén egy-egy bogrács gulyást főzött a falubeliek és
vendégek számára. 

Az asszonyok a süteménykészítésben és főzésben,
a férfiak a főzésből, a kaszálásból, színpadkészítésből,
sátorállításból, villanyszerelésből próbálták kivenni a
részüket. A találkozó, a finom ebéd után, kellemes tár-

salgással folytatódott. Szép volt látni a nagy családo-
kat, rokonokat, barátokat, csak jó ismerősöket beszél-
getni, örvendeni egymásnak. 

A falutalálkozó nem jöhetett volna létre, ha nincse-
nek olyan szervezői, mint a Székelyvajáért Egyesü-
let tagjai és szimpatizánsai. Anyagi támogatással
segítette a rendezvényt Ákosfalva község polgár-
mesteri hivatala, a Surub Trade Kft., helyi vállalko-
zók: a Magyari család, a Keresztúri család és Pálfi
Vilmos.

Ezúton szeretném megköszönni a szervezők hoz-
zájárulását és hálás köszönetünket kifejezni mind-
azoknak a vállalkozóknak és magánszemélyeknek,
akik szervezőmunkájukkal, jelenlétükkel és a techni-
kai részletek gördülékeny kivitelezéséhez nyújtott
szorgalmas munkájukkal ismét komoly segítséget
nyújtottak. 

Reméljük, jövőben is újra együtt, újra itt találko-
zunk.

Szabó Emília

Újra együtt lehettünk Székelyvajáért

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

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

Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

Ki fizeti meg a kárt?



Szombaton negyedik alka-
lommal szervezték meg a
helyi termények és kézműves
termékek vásárát a nyárád-
gálfalvi sporttelepen azzal a
céllal, hogy a helyi gazdák,
termelők áruját ismertté te-
gyék, és ezáltal piachoz jut-
tassák. 

Az ötlet a marosvásárhelyi Fó-
kusz Öko Központé, öt éve szüle-
tett, akkor egy projekt keretében
szerveztek községi termékkiállítást.
A helyieknek tetszett ez, és éltek a
lehetőséggel, a következő évben az
önkormányzat szervezte meg, majd
egy év kimaradás után a Celeritas
egyesület vette át a kezdeménye-
zést, amely tavaly a Hal-kan egye-
sülettel, idén az önkormányzattal
együtt nyújtott lehetőséget a köz-
ségbeli gazdáknak és kézművesek-
nek a bemutatkozásra – tudtuk meg
Német Zsolt szervezőtől, a Celeri-
tas elnökétől, aki azt sem hallgatta
el, hogy míg kezdetben a szeptem-
beri időpontot már későinek tartot-

ták a termelők, az augusztusira elő-
mozdított mindig valami rendez-
vénnyel esik egybe, a tavaly az
ákosfalvi napok, most a Vásárhelyi
Forgatag vonta el a vidékiek figyel-
mét a lehetőségről. Ennek ellenére
érkeztek vásárlók nemcsak a köz-

ségből, hanem a szomszédos Nyá-
rádszeredából is, a Fókusz Öko
Központ közvetlen értékesítési
rendszerének tagjai is érdeklődtek a
kínálat iránt, szépen fogyott a nyo-
máti sajt és túró is, és volt olyan ter-
melő, akinek minden elhozott

zöldségét telefonon foglalta le egy
vásárló. Az idei rendezvényt a
Maros Megyei Tanács támogatta,
ennek köszönhetően a kiállítók
részvételi díjat is átvehettek és ebé-
det is elfogyaszthattak.

A standokra sokféle, szemnek-
szájnak tetsző termék került: Bustya
Judit, Csíki Endre, Nagy Ilona,
Marton Róbert és Zsigmond Ferenc
gálfalvi és szentháromsági zöldsé-
geket, Kovács Sándor nyomáti saj-
tot, túrót és sós túrót, Gálfalváról
Zsigmond Károly vegyes, hárs- és
akácmézet, Szilágyi Edit friss há-
zikenyeret, Szarka-Tanászi Le-
vente gombát, a Tóth pékség
házikenyeret és süteményeket ho-
zott, Német Edit festett porcelánt,
Német Kinga gyurma ékszereket,
Zsigmond Albert pedig faragott fa-
tárgyakat. 

Amíg a kézművessarokba kéttu-
catnyi gyerek húzódott be fát, üve-
get, porcelánt festeni, addig a
felnőttek a termékeket mustrálták.
És volt is mit, hiszen láthattunk fél
métert meghaladó hosszúságú kápi-
apaprikát, 70 dekagrammot nyomó
paradicsomot és egy kilogrammnál
súlyosabb padlizsánt is. És volt
szinte minden termény, ami ilyen-
kor a kamrákba, pincékbe kerül té-

lire. Bustya Juditék fóliasátrakban
és szabadföldön termelnek zöldsé-
get, de már rákapott a medve, s mi-
után a zöldpaszulyt megdézsmálta,
most a káposztát és a csemegekuko-
ricát pusztítja – panaszolja a ter-
melő. Ami szép termény marad, azt
a piacokon értékesítik: a paradi-
csomot, karfiolt 3, a tölteni való
paprikát 2, a paradicsompaprikát
6, a padlizsánt 2,5, a tárkonyt, za-
kuszkát, salátát befőttesüvegenként
10 lejért adják, a száraz vékony-
laska kilogrammja 30, az őrölt fű-
szerpaprikáé 50 lejbe kerül – tudtuk
meg. 

A kézművessoron Német Edit
festett porcelánjait csodáltuk meg,
hiszen végtelen türelem és kéz-
ügyesség kell egy-egy darab elké-
szítéséhez. Csupán egy kávéscsésze
vagy teásbögre kirajzolása, színe-
zése és kiégetése is legkevesebb
egy órát igényel, de a gálfalvi höl-
gyet nyugtatja ez a munka, szívesen
csinálja. A termékeket csak vásáro-
kon értékesíti, leginkább ajándék-
ként vásárolják az emberek, két
csésze és egy süteményestál száz
lejbe kerül. Van festett étkészlet is,
azt inkább a maga kedvére festette,
mert kevés olyan vásárló akadna,
aki kifizetné annak reális értékét.
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Egy héten át zajlott Jedd és
három testvértelepülésének
találkozója, ahol az ismerke-
dés, együttlét ugyanolyan
fontos volt, mint európai
kérdések megtárgyalása.

Az elmúlt napokban Jedd volt a
házigazdája annak a testvértelepü-
lési találkozónak, amelyet Négy
ország – egy nemzet cím alatt eu-
rópai pályázati támogatásból szer-
vezett az önkormányzat, és
amelyen a magyarországi Ka-
mond, a felvidéki Szap és a kárpát-
aljai Palágykomoróc küldöttségei
vettek részt. Egy héten át komoly
kérdésekről beszélgettek, tanács-
koztak, mint soknyelvűség és
multikulturalizmus, európai ál-
lampolgárság, közös európai érté-
kek és jogok, migránsok és
menekültek, Európa jövője, ön-
kéntesség, a fiatalság szerepe, pol-
gári részvétel és együttműködés
kidolgozása a települések között.
Sok jeddi bekapcsolódott

A négy település egy hónappal
ezelőtt Szapon is találkozott. Kér-
désünkre kiderült: mindkét köz-
ség nyújtott be pályázatot, és idén
mindkettő nyertesnek bizonyult,
ezért egy picit „húzósra” sikerült
a nyár. Nagy munka áll a szerve-
zés mögött, de minden rendben
van, mindenki jól érezte magát, és
sokat tanultak egymástól –

mondta el Bányai István, Jedd
polgármestere, kiemelve azt a
tényt, hogy meglepően sok jeddi
kapcsolódott be a heti progra-
mokba, jóval többen, mint ameny-
nyire számítottak az elmúlt évek
tapasztalata alapján. Ez talán
annak is betudható, hogy a témá-
kat lazább keretek között tárgyal-
ták meg, hogy ne legyen
megterhelő, a programokba pedig
sok sport-, ifjúsági és szabadidős
tevékenységet, kirándulást is be-
iktattak, hogy mindenki jól érezze
magát a hét alatt. Szombaton
gasztronómiai program is volt,
gulyást, töltött káposztát és bors-
csot főztek egymásnak a csapatok.
Az elöljáró számára a szapi láto-
gatás volt nagyon hasznos, sok ta-
nulsággal tért onnan haza, és nem
tagadja, hogy Budapest, Bécs és
Pozsony közelsége miatt a felvi-
déki falu Jeddnél sokkal rendezet-
tebb, és van mit tanulni tőlük –
mentségére legyen mondva, Bá-
nyai csak tavaly vette át a község
vezetését. A jeddiek is bekapcso-
lódtak a beszélgetésekbe, nagy él-
mény volt számukra megismerni
a többiek kultúráját, nemzetiségi
kérdéseit, mert a négy országban
másként élik meg magyarságukat,
és erről érdekes volt beszélgetni.
Egyre jobbak a kapcsolatok

Miklós Ferenc szapi polgár-
mester nagyon örül az ittlét lehe-
tőségének. Úgy tervezték, hogy
minden évben egy-egy település

ad otthont a találkozásnak, ám az
a tény, hogy idény kétszer is
együtt lehettek, nagy löketet ad az
ismerkedésnek. Örülnek, hogy
megismerhetik a helyi kultúrát és
nevezetességeket, a visszajelzések
jók, mindenki megtalálta a saját
érdeklődési körének megfelelő
programot, a jeddiek pedig kitet-
tek magukért. Azt is kihangsú-
lyozta, hogy egyre jobb az
együttműködés, ezért a következő
időszakban olyan tematikus prog-
ramokban kell gondolkodni, ame-
lyek életre szóló barátságokat
szülnek akár a focicsapatok, akár
a fiatalság vagy az idősek között.
Ebben a kérdésben már jó úton
haladnak, és ebben nagy szerepe
van a vendégszeretetnek is.

Amíg az ifjúsági sátorban épp
asztalitenisz-bajnokság, a pályán
pedig focimérkőzés zajlott (Szap
és Jedd ezúttal közös csapatként
állt fel), szombat délután daloló
csoportra figyeltünk fel a naper-
nyők árnyékában. Kiderült, a
jeddi és szapi nyugdíjasegyesüle-
tek tagjairól van szó, akik már
ismerik egymást. Berecki Edit
szapi egyesületvezető elmondta:
nagyon jól érzik itt magukat, be-
kapcsolódtak a promokba, főz-
tek is, dalolnak is a helyiekkel.
Nagyon sok szépet láttak itt, na-
gyon jó a társaság, és örömmel
vették polgármesterük azon felké-
rését, hogy Erdélybe utazzanak
vele.

Komoly kérdésekről is tárgyaltak Jedden
Jó úton a testvérkapcsolatok

Gligor Róbert László

Gligor Róbert László

Helyi termékeket kínáltak Nyárádgálfalván

Szeptember 2-án és 3-án a ha-
todik alkalommal szervezi meg
a Romániai Magyar Gazdák
Egyesületének Maros szerve-
zete a mikházi Csűrszínházban
a nemzetközi gazdanapokat,
amely az idén először egész
hétvégét átfogó programot
kínál a gazdáknak és nem csak.
Erről tartott sajtótájékoztatót a
székházban Csomós Attila mér-
nök, az RMGE Maros elnöke és
Sikó László falugazda. 

Csomós Attila bevezetőként el-
mondta: az RMGE olyan érdekvé-
delmi szervezet, amelynek célja az,
hogy a tagok egységes területen minél
nagyobb termést érjenek el. Ennek ér-
dekében szerveznek találkozókat, ta-
pasztalatcseréket, tanfolyamokat,
hogy ezáltal is az itthon maradást, a
szülőföldön való boldogulást erősít-
sék. Hat évvel ezelőtt a Csűrszínházi
Egyesülettel történt egyezség alapján
nyílt először lehetőség arra, hogy egy
nagyobb lélegzetvételű rendezvényt
szervezzenek. Mikháza ideális hely,
ugyanis a Csűrszínház, a mellette levő
iskola, a közeli labdarúgópálya alkal-
mas arra, hogy jó körülmények között,
több helyszínen termékbemutatót,
megbeszéléseket, előadásokat tartsa-
nak, és ötvözhetik a mezőgazdasági
jellegű rendezvényt a kultúrával. 
Míg az elején szerényebb volt a rész-
vétel, a hatodik alkalommal sikerült
elérni, hogy dr. Fazakas Sándor, ma-
gyarországi földművelődésügyi mi-
niszter és Győrffy Balázs, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara elnöke is fő-
védnökséget vállaljon, ugyanakkor
anyaországbeli előadók és résztvevők
is eljöjjenek, és értékes előadásokat,
szakmai eszmecserét folytassanak az
itteni gazdákkal. 

Az idei rendezvény jelmondata:
Gazdálkodj okosan! Fő témája a
műtrágya észszerű használata lesz, de
természetesen más aktuális problémá-
kat is felvetnek majd. Nemcsak az
RMGE gazdakörei tagjainak részvé-
telére számítanak, hanem a környék-
beli megyékből is lesznek
mezőgazdászok. Itt tartja majd talál-
kozóját az EMGESZ (Erdélyi Magyar
Gazdaegyesületek Szövetsége),
amelynek 21 szervezet a tagja, és a
NAK-kal szerződésben álló 40 szé-
kelyföldi gazdaszervezet is. 

Ami a programokat illeti, eddig 22

kézműves és helyi kistermelő, forgal-
mazó jelentkezett – termékeiket a
sportpályán felállított standokon lehet
majd megszemlélni. Mezőgazdasági
gépeket és eszközöket is lehet vásá-
rolni, de lesz állatkiállítás is, és egy
sátorban bemutatkozik a Sapientia
EMTE agrárszaka, a LAM alapítvány,
a Maros megyei LEADER-csoportok
és más, gazdákat tömörítő vagy támo-
gató szervezetek. 

Az idei kulturális rendezvényeken
14 helyi hagyományőrző néptánccso-
port lép fel, és két színházi előadás is
lesz egy nagykanizsai színtársulat jó-
voltából. Csomós Attila hangsúlyozta,
hogy a tánccsoportok szállítását a
helyi önkormányzatok biztosítják, ez
is jelzi, hogy a polgármesteri hivata-
loknak fontos a gazdacsoportok és a
helyi művelődési élet támogatása. 

Újdonság az idén először megszer-
vezett kézművessajt-mustra, amelyre
egyelőre tíz termelő 22 termékkel je-
lentkezett. 

A meghirdetett program szerint a
résztvevők és a kiállítók szeptember
2-án, szombaton 10 óráig jelentkez-
hetnek és rendezhetik be standjaikat.
Az ünnepi megnyitó a Csűrszínház-
ban 10 órától lesz, ugyanakkor kezdő-
dik a gazdakörök gulyásfőző versenye
is. 11 órakor nyitják meg a kiállításo-
kat. Az iskolában fafaragó mester is
bemutatkozik, a sportpályán pedig a
már említett vásár, illetve mezőgépé-
szeti és állatkiállítás lesz látogatható.
A hazai és magyarországi szakembe-
rek előadásai 11 órakor kezdődnek a
Csűrszínházban. 13 és 15 óra között
lépnek fel a hagyományőrző néptánc-
csoportok. A gazdaszervezetek ülése
16 órától lesz a kultúrotthonban, a
színházi előadás pedig 19 órakor kez-
dődik. Vasárnap 10.30-tól a kultúrott-
honban tanácskoznak az Erdélyi
Magyar Házak képviselői. A sportpá-
lyával szemben 10 órától lesz a sajt-
mustra, 11-től pedig az EMGESZ
munkaülését látja vendégül a művelő-
dési otthon. A néptáncosok 11 és 14
óra között mutatják be műsorukat a
Csűrszínházban. 

A részletes programot természete-
sen a helyszínen is megkapják majd a
jelenlevők. Csomós Attila elmondta,
tavaly mintegy 2000 érdeklődő for-
dult meg a gazdanapon. Az idén,
mivel kétnapos lesz a rendezvény, re-
méli, hogy jóval többen eljönnek, hi-
szen ez lett Maros megye
legrangosabb mezőgazdasági se-
regszemléje. 

Nemzetközi gazdanapok 
a Csűrszínházban 

Kötetlenebbül zajlott a négy település jeddi találkozása Fotó: Gligor Róbert László

Tizenhárom községbeli termelő és kézműves hozta el terményeit, portékáját 
Fotó: Gligor Róbert László

Vajda György 



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ÉrTELmISÉgI nyugdíjas házaspár
kiadó garzont vagy egyszobás lakást
keres hosszú távra. Előnyben a No-
vember 7, a Kövesdomb és a Tudor
negyed. Tel. 0745-706-399. (-I)

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

ELADÓ búza, kukorica, mangalica
disznók és malacok. Tel. 0740-190-
305. (3273-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-837-290.
(2879)

ELADÓ cserép bontásból. Tel. 0748-
018-453. (3328)

ELVESZETT
ELVESZTETTEm Negură Eva névre
szóló fogyatékossági igazolványom.
Semmisnek nyilvánítom. (3357)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTüNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket, harmonikaajtókat, termopán

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.

Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.

(3171)

FÉmSZErKEZETI mUNKáT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (19009)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.

Tel. 0748-020-050. (2733)

BármILyEN mUNKáT vállalunk:

cserépforgatás, csatornajavítás,

cserépcserélés, csatornapucolás.

Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel.

0746-819-774. (3252)

AUTOmATA mosógépeket javítok.

Tel. 0755-825-502. (3272)

VáLLALOK bármilyen bádogosmunkát,

tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-847-

346. (3339)

INDUL a kakasdi pálinkafőzde 2017.

szeptember 1-jén. Várjuk szeretettel! Tel.

0753-067-099. (3349)

MEGEMLÉKEZÉS

A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Az évek múlnak, de a fájdalom
marad. Itt hagytál mindent, ami-
ért küzdöttél, elváltál azoktól, aki-
ket szerettél. Szívedben nem volt
más, csak csak jóság és szeretet,
munka és küzdelem volt egész
életed.
másképp lenne minden, hogyha
velünk lennél, ha hozzánk szól-
nál, ha ránk nevetnél. megállunk
némán a sírod mellett, s könnyes
szemmel áldjuk emlékedet.
Fájó szívvel emlékezünk KOCSIS
gIZELLárA szül. Kiss halálának
5. évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! meg-
emlékezik férje, két leánya, veje,
két unokája és unokamenye.
(3261-I)

„A halál nem zsákutca, mely az
embert a semmibe vezeti, hanem
kaput nyit az öröklét felé.”

(martin Luther King)
Fájdalommal emlékezik az egy
éve ezen a napon eltávozott
rüCZ rOZáLIárA  a gyászoló
család. (3343-I)

Soha el nem múló fájdalommal
gondoltunk augusztus 28-án
CHINEZU TIBOrrA halálának 5.
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Szeret-
tei. (3351-I)

Kegyelettel emlékezünk FArKAS
LAJOSrA halálának 2. évfordu-
lóján. Szerettei. (3181-I)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk szeretett édes-
apánkra, nagytatára és dédnagy-
apára, mOLDOVAN VIrgILrE,
akinek augusztus 27-én volt ha-
lálának 5. évfordulója. Emlékét
örökké őrzik szerettei. (3358)

ELHALÁLOZÁS

mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
tata, após, rokon és jó szomszéd,
az ákosfalvi születésű 

máTÉ SALAmON 
(Sanyi) 

(kicsi molnár) 
maroskeresztúri lakos 2017. au-
gusztus 27-én megszűnt élni.
Drága halottunk temetése 2017.
augusztus 30-án, szerdán 12 óra-
kor lesz a maroskeresztúri kato-
likus kápolnából. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Nyu-
godjon békében! 

A gyászoló család. (3334-I)

mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága feleség, anya, mama,
dédmama, testvér, rokon, szom-
széd, 

ráCZ VILmA 
a Prodcomplex volt dolgozója
augusztus 25-én hosszú szenve-
dés után elhunyt.  Drága halot-
tunkat augusztus 29-én 14
órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a katolikus temetőben. 

A gyászoló család. (3331-I)

mély fájdalommal tudatom, hogy 
mArOSI JáNOS  

életének 70. évében augusztus
24-én elhunyt magyarországon.
Emléke legyen áldott! 

öccse, Sanyi. (3345-I)

mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, dédnagyapa, após, barát,
szomszéd, 

BOrDI LáSZLÓ 
életének 83. évében elhunyt.
Drága halottunk temetése 2017.
augusztus 29-én, kedden 14 óra-
kor lesz a marosugrai ravatalozó-
házból, református szertartás
szerint. Pihenése legyen csen-
des, emléke áldott! 

A gyászoló család. (3335-I)

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

CSISZÉr JÓZSEF 
folyó hó 27-én életének 73. évé-
ben nagy hirtelenséggel elhunyt.
Temetése folyó hó 30-án, szer-
dán 13 órakor lesz a református
temetőben, Jehova tanúi szertar-
tása szerint.

A gyászoló család. (3348-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett férj, édesapa, nagyapa,
após,

NEmES ISTVáN 
életének 76. évében augusztus
27-én visszaadta lelkét Teremtő-
jének. Temetése szerdán, au-
gusztus 30-án 12 órától lesz a
marosvásárhelyi református te-
metőben.

A gyászoló család. (3356-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

megdöbbenve értesültünk
KáDár ErZSÉBET hirtelen
haláláról. Isten nyugtassa
békében! Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak. A Tatár
család. (3340)

Őszinte részvétünket és együtt-
érzésünket fejezzük ki Nemes
Andrea aligazgatónőnek szere-
tett ÉDESAPJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. A C.
Brâncuşi Építészeti Techno-
lógiai Líceum munkakö-
zössége. (3347-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

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

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

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

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

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

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

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

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

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

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

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

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
a róm. katolikus temető 
területén ,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

mély fájdalommal emlékezünk augusztus

29-ére, amikor 19 éve örökre eltávozott egy

drága feleség, édesanya, nagymama, 

BáLINT ErZSÉBET. 

mindig bánatos szerettei, férje, Lajos. 

(sz.-I)

Köszönetet mondunk mindazoknak a marosvásárhelyieknek
és marosvásárhelyről eltávozottaknak, akik fájdalmunkban
osztoztak, akik KISS mADOCSA SáNDOr temetésén részt
vettek, sírjára virágot helyeztek, és Szent ágoston Ne sírj, mert
szeretsz engem… soraival üzenjük, hogy ők is
vigasztalódjanak!

„Nem vagyok messze, ne gondold.
Az út másik oldalán vagyok, lásd, jól van minden.
Meg fogod találni a lelkemet,
és benne egész letisztult, szép, gyöngéd szeretetem.
Kérlek, légy szíves, …ha lehet,
töröld le könnyeidet,
és ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem…”

A gyászoló család. (-I)

Közpénzügyi Minisztérium 
Adó- és Pénzügyi Hivatal 
Brassó Megyei Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
SZáSZrÉgENI ADÓ- ÉS PÉNZügyI OSZTáLy 
Kényszervégrehajtó iroda
545300 Szászrégen, Petru Maior utca 33. szám 
tel: 0265/512-591, 0265/512-592

ELADáSI KöZLEmÉNy 
Az adóügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250.
cikkelyének (2) bekezdése értelmében nyilvános árverésen értékesítik az alábbi
adósok ingó javait: 
GÖRGÉNYSZENTIMREI CONSUMCOOP SZÖVETKEZET, adószám: RO
1264779, Görgényszentimre, Hősök u. 2., Maros megye, végrehajtási dosszié
száma: Cooperative_11/41376
PETRA COQUET KFT., adószám: 31717146, Szászrégen, Iskola u. 5., Maros
megye, végrehajtási dosszié száma: SC_P_217/14371
CONSAN GROUP KFT., adószám: RO 22014201, Ratosnya község,
Andrenyásza falu  159. szám, Maros megye, végrehajtási dosszié száma:
Ratosnya 78/28760
Az árverésre 2017. szeptember 28-án 11 órától Szászrégenben, a Petru Maior
utca 33. szám alatt  kerül sor, a Cooperative_11/41376, SC_P_217/14371 és a
Ratosnya 78/28760  számú végrehajtási dossziék alapján. 
A GÖRGÉNYSZENTIMREI CONSUMCOOP SZÖVETKEZET eladásra szánt
javai:
– kereskedelmi komplexum a hozzá tartozó 960 négyzetméteres területtel: a
földszinten élelmiszerbolt, büfé, illemhely, előtér, cukrászda; az emeleten
élelmiszerbolt. Az ingatlan Kásván van, szám nélkül, telekkönyvszáma
50002/Görgényszentimre, kataszterszáma C1, helyrajzi száma 49/1, kikiáltási ár
70.787 lej. 
A PETRA COQUET KFT. eladásra szánt javai: 
– árukészlet: női táskák és cipők, kozmetikumok, harisnyák, pénztárcák, kikiáltási
ár 4.794 lej.
– polcok és pultok, kikiáltási ár 652 lej
A CONSAN GROUP KFT. eladásra szánt ingósága: 
– Peugeot Boxer haszonjármű, kikiáltási ár 13.969 lej
A kikiáltási árak a becsült érték 50%-át képezik (harmadik árverés), amihez
hozzáadódik a héa.  A javak nincsenek megterhelve.
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fent említett
javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés napja előtt. 
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen
és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a
következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj
kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN
RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni, adószám 4322637; az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány  másolatát, az ajánlattevők saját felelősségre tett
nyilatkozatát, hogy nem közvetítők, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben
részt vehessenek az árverésen.  
Bővebb felvilágosítás  a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior
utca 33. szám alatt vagy a 0265/512-592-es telefonszámon. 
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2017. augusztus  29. 

Zogorean Florin hivatalvezető
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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.)
NÉMETORSZÁGI MUNKÁRA B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező SEGÉDMUNKÁST keresünk,
férj-feleség is jelentkezhet. Önállóan dolgozó ASZTALOS SZAKMUNKÁST keresünk évi kb. 6 hónap
munkára, megegyezés alapján. Tel. 00-49-157-36-36-8521. (3242-I)
CÉG 10% KEDVEZMÉNNYEL építkezési munkát vállal: háztetők készítését (Lindab cserépből) és ja-
vításokat, bádogosmunkát, cserépforgatást, bontást, belső-külső munkálatokat, kapuk, kerítések készítését,
szigetelést stb. Tel. 0747-634-747. (3189-I)
Az OLIGRAF ÜZLETÉBE és MŰHELYÉBE SZEMÉLYZETET alkalmaz. Fényképes önéletrajzokat vá-
runk az office@oligraf.ro e-mail-címre vagy a Cuza Vodă u. 53. szám alatt. Tel. 0725-917-420. (19249-I)
ÁRUSZÁLLÍTÁST, KÖLTÖZTETÉST vállalunk kedvező áron 3,5 tonnás autóval. Tel. 0740-171-463.
(3218-I)
Az AGROINDUSTRIALA CRISTEŞTI RT. –  székhely: Maroskeresztúr, Gostatului u. 397. szám, Maros
megye – közli, hogy 2017. szeptember 7-től kezdődően idén október 26-ig minden csütörtökön 8–14 óra
között fizeti a haszonbérleti díjat.  A személyi igazolvány felmutatása szükséges. (19255)
MAGYARORSZÁGI GYÁRAKBA NŐI és FÉRFI MUNKAERŐT alkalmazunk. Hosszú távú munkale-
hetőséget, kiemelkedő bérezést, ingyenes szállást, ki- és hazautazást biztosítunk. Érdeklődni a 0755-393-
780-as telefonszámon vagy a marosvasarhely@jobtain.hu e-mail-címen lehet. (60268-I)
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)
A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (19259-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT.  Tel. 0745-
696-055. (19258-I)
BUCSINON TALÁLHATÓ VENDÉGHÁZBA GONDNOKOT keresünk. Családok előnyben. Fizetés:
2000-2500 lej. Tel. 0745-696-055. (19258-I)
MAGYARORSZÁGRA, PÉKSÜTEMÉNYGYÁRBA keresünk DOLGOZÓKAT azonnali kezdéssel. Je-
lentkezni a 0745-111-103-as telefonszámon. (19264-I)
ESKÜVŐIRUHA-SZALON középkorú, kedves, kommunikatív ELADÓNŐT keres. Feladata az ügyfelek
magas szintű kiszolgálása. Előnyt jelent az alapvető számítógépes ismeret, magyar és román nyelvű kom-
munikáció, varrónői készség. Fényképes önéletrajzokat várunk e-mailen: print.mures@yahoo.com, vagy
hívj minket a következő telefonszámon: 0752-309-086. (sz.-I)
Értesz az emberek nyelvén? Szereted a kihívásokat? Gyere és légy a csapatunk része! A KOVÁCS
PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Munkádért cserébe megbecsülés, versenyképes juttatás, bónuszok
járnak. Ha kezdő vagy, mi kiképezünk. Várjuk önéletrajzodat a hr@kovacs.ro e-mail-címre, vagy érdeklődj
8-17 óra között ezen a telefonszámon: 0733-052-106. (60262)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat
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