
Vaslogika
Nincs szüksége Romániának autópályákra, mert ha autó-

pályák készülnek, nagyobb fizetéseket generálnak, aminek
nyomán a multinacionális cégek itt hagyják az országot. Most
is csak azért vannak itt, mert az országban alacsonyak a
bérek. 

Ez az „okos, logikus és magas intelligenciahányadosról ta-
núskodó” válasz a múlt héten hangzott el a szállításügyi mi-
niszter szájából a parlament szállításügyi szakbizottságában,
válaszul arra a kérdésre, hogy miért blokkolta a Comarnic–
Brassó sztráda építési projektjét, amelyet a tavaly az előző
PSD-kormány indított el a Világbankkal közösen. A miniszter
neve – annak ellenére, hogy itt és most nem tartjuk érdemesnek
a nevét leírni –, egy ilyen nyakatekert logika nyomán biztosan
fennmarad Románia jelenkori történetében. De ő volt az is,
aki egy kérdésre, hogy mikor lehet végre X autópályán közle-
kedni, azt válaszolta: amikor elkészül. Logikus.

Ezek után készítsünk egy rövid visszatekintőt Románia rend-
szerváltás utáni szállítási minisztereiről. Az eltelt közel har-
minc év alatt több mint húszan vezették a szállítási tárcát, és
bár az egymást követő kormányprogramok mindegyikében pri-
oritásként szerepelt az autópályák építése, mindössze tíz mi-
niszter avatott sztrádát. 

Új óvoda épül Kerelőszentpálon 

Fejlesztés a bürokrácia hálójában 

A projektben szereplő határidő előtt
adják át az építők az országos vidékfej-
lesztési program által mintegy 500.000
euróval támogatott búzásbesenyői új
óvoda épületét. A szülők kérésére nap-
közi otthonként működtetnék. Annak
ellenére, hogy az oktatási minisztérium
szándékában áll kötelezővé tenni az
óvodába járást, a bürokratikus akadá-
lyok miatt nehéz elérni azt, hogy az ok-
tatási egységet ilyen formában
működtessék. 

Inkább a szakiskolát választják
Kedei Pál Előd, a kerelőszentpáli oktatási in-

tézmények igazgatója az idei oktatási eredmé-
nyekről elmondta, hogy 585 gyerekkel zárták a
tanévet, 39 végzős nyolcadik osztályos tanuló
volt a három általános iskolában. Ezek közül
19-en jelentek meg a felmérőn, a többiek szak-
iskolába fognak beiratkozni. A végzősök tanul-
mányi eredményének átlaga jó volt. Az idén
több diák is sikeresen szerepelt megyei és regi-
onális tantárgyversenyeken. A végzős nyolcadi-
kosok egyharmada elméleti líceumba készül,
95%-ban Marosvásárhelyen a Bolyai líceumot

vagy a Református Kollégiumot választják.
Minden évben volt diákjuk, aki sikeresen felvé-
telizett a marosvásárhelyi vagy a gyulafehérvári
katolikus líceumba. A román diákok a Papiut,
az Unireát vagy a gazdasági líceumot választ-
ják. 

Az idén gyengébb promóció volt a román ta-
gozaton, mivel a gyerekek zöme roma nemze-
tiségű. Az idén 11 magyar gyerek iratkozott be
Búzásbesenyőben az előkészítő osztályba,
Szentpálon kevesebb. Az utánpótlást illetően
községszinten jól állnak, azonban a diákok nagy

Télen emelkedni
fog a gáz ára
Télen drágább lesz a földgáz az olajá-
rak növekedése miatt – közölte hétfőn
Vasile Ciolpan, a Romgaz kereske-
delmi igazgatója.
____________3.
Távolsági 
autóbusz-állomás 
Dicsőszentmártonban
A dicsőszentmártoni távolsági autó-
busz-állomásnak nevezett épület ide-
iglenes létesítménynek tűnik, a jelek
szerint azonban végleges megoldás.
Az improvizált várakozót, amely a kór-
ház szomszédságában lévő vonatállo-
más mellett kapott helyet, 2009-ben
„adták át”. 
____________4.
Csősz Irmát 
méltatták 
Disznajón
Június 10-én a zsúfolásig megtelt
disznajói kultúrotthonban köszöntötték
Csősz Irma nyugdíjas óvónőt az
RMDSZ országos nőszervezete Sors-
fordító nők az elmúlt 100 évben című
rendezvénysorozata keretében.
____________5.(Folytatás a 6. oldalon)
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Mintegy száz énekesmadarat mentettek meg jelképesen
a marosvásárhelyi állatkert legutóbbi foglalkozásának
résztvevői. Az állatkert csatlakozott az Európai Állatkertek
és Akváriumok Szövetsége (EAZA) által indított, A néma
erdő elnevezésű kétéves kampányhoz, ennek nyitórendez-
vényét tartották vasárnap délelőtt a Trópusi Ház előtt.

A projekt célja felhívni a figyelmet a Délkelet-Ázsiában
élő madárfajok veszélyeztetettségére. A kis énekeseket
hangjuk miatt gyűjtik be, és értékesítik a délkeleti földré-
szen, ahol otthoni tartásuk termékenység-, illetve státusz-
szimbólumnak számít. Egy madárért egyévi fizetésnek

megfelelő összeget is kifizet egy család. Ennek következ-
tében elnéptelenednek, „megnémulnak” az erdők, a termé-
szetes élőhelyükről kiragadott madárfajokat pedig a kihalás
veszélye fenyegeti.

Halmágyi Ildikó, a marosvásárhelyi állatkert pedagógiai
programokat szervező munkatársa a kampány üzenetét a
helyi viszonyokra vonatkoztatva tudatosította a résztvevők-
ben. A gyermekeknek hat, Romániában őshonos énekes-
madár fényképét kellett kiemelniük a kalitkákból, majd a
hallottak és látottak alapján azonosítaniuk kellett a mada-
rakat, amelyeknek rabul ejtése, házi tartása ugyanolyan kö-
vetkezményekkel járhat, mint távoli rokonaiké. A jelképes
mentés során többek között a tengelic, az őszapó és a
csuszka „szabadult”.

Széki Vágta Farkaslakán
A hét végén Farkaslakán is lovas esemény, a hatodik
Széki Vágta zajlik. Szombat délután a gyorsasági futa-
mot, vasárnap az ügyességi versenyt tartják. Szombat
délelőtt 10 órakor rönkhúzó verseny is lesz. A program-
ban pónifogat- és barantabemutató, illetve a Szabad
Székely Lovas Tízes Napvágta című, üdvtörténeti, má-
gikus lovas tánca is szerepel.

Marosszéki Lófuttatás
Június 23–24-én hatodik alkalommal tartják meg Erdő-
szentgyörgyön a Marosszéki Lófuttatást. A futamok mel-
lett idén is számtalan, a lovas hagyományokhoz kötődő
kulturális műsorral várják az érdeklődőket, többek kö-
zött az anyaországi Nemzeti Lovas Színház előadásá-
ban látható lesz a Honfoglalás című rockopera,
valamint szabadtéri vetítésben a Kincsem című nagy
sikerű film is.

Szimfonikus hangverseny
Június 21-én, csütörtökön este 7 órakor szimfonikus
hangversenyt tartanak a Kultúrpalota nagytermében.
Vezényel Valentin Doni, zongorán játszik Csegzi Zsu-
zsanna, Ausztriában élő művész. Műsoron: Alessand-
rescu-, Mozart-, Beethoven-művek. A hangversenyre a
35-ös számú bérletek érvényesek.

Rendkívüli évadzáró hangverseny
Ma este 7 órakor rendkívüli évadzáró kamarazene-
hangversenyre kerül sor a marosvásárhelyi Kultúrpa-
lota nagytermében. Fellép a Tiberius vonósnégyes:

Molnár Tibor (I. hegedű), Lokodi Károly (II. hegedű),
Molnár József (mélyhegedű), Zágoni Előd (gordonka).
Meghívott az Arcadia vonósnégyes: Ana Török (I. he-
gedű), Răsvan Dumitru (II. hegedű), Traian Boală
(mélyhegedű), Török Zsolt (gordonka). Műsoron:
Brahms-, Mendelssohn-Bartholdy-művek.

Történelmi előadás
Folytatódik az RMDSZ, a Kós Károly Akadémia Alapít-
vány és a nagyváradi Szacsvay Akadémia nagy sikerű
történelmi előadás-sorozata. Ma 17 órai kezdettel a
marosvásárhelyi Bernády Házban A társadalmi átala-
kítás és átalakulás kezdetei az 1950-es években cím-
mel Gagyi József, a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem tanára tart előadást.

Nádpálca és lexikon 
Június 22-én, pénteken 17.30-tól Beszélő Könyvek
estre várják az érdeklődőket a Teleki Téka freskós ter-
mébe. A magyar neveléstörténet egyik legfontosabb
szakértőjével, dr. Pukánszky Bélával Lázok Klára, a Te-
leki Téka főkönyvtárosa beszélget. Az esemény támo-
gatója a Bethlen Gábor Alap. Ezt követően 19 órakor
megnyílik a Teleki–Bolyai Könyvtár ez évi első idősza-
kos kiállítása, mely a nevelés és az oktatás témakörét
járja körül az antik görögöktől a felvilágosodás koráig.
A tárlat a könyvtár témához kapcsolódó gazdag könyv-
anyagán keresztül a különböző korok erkölcsi és peda-
gógiai szemléletmódját mutatja be, illetve külön kitér a
magyar neveléstörténetre és ennek marosvásárhelyi
vonatkozásaira is. A kiállítás támogatója a Communitas
Alapítvány és a Bethlen Gábor Alap.

Ma GYÁRFÁS, 

holnap RAFAEL napja.

RAFAEL: héber eredetű, jelen-
tése: Isten meggyógyít.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. június 18.

1 EUR 4,6662
1 USD 4,0240

100 HUF 1,4454
1 g ARANY 165,6750

Euro Foto Art Nemzetközi Fotószalon 
Újabb rangos nemzetközi fotókiállítás nyílik a marosvásár-
helyi Bernády Házban. A nagyváradi Euro Foto Art (EFA)
Egyesület és a marosvásárhelyi Marx József Fotóklub ren-
dezésében közönség elé kerülő tárlat nyolc európai és két
ázsiai ország jeles fotóklubjainak a kollekcióiból mutat be
reprezentatív válogatást. A fotós alakulatok benevezett al-
kotásaiból a nemzetközi zsűri 90 szabad tematikájú felvé-
telt választott ki, hat klubot – köztük a Nagyváradi Nufărul
– Tavirózsa, a vásárhelyi Marx József és a Rm. Vâlcea-i
Floarea de colţ – Havasi Gyopár klubot – Szathmári Pap
Károly-plakettel tüntetett ki. A díjátadásra és a kiállított
fotók bemutatására a június 21-én, csütörtökön 18 órakor
kezdődő tárlatnyitón kerül sor. Az eseményt Both Gyula, a
Marx József Fotóklub, Tóth István, az Euro Foto Art Nem-
zetközi Egyesület elnöke és Nagy Miklós Kund művészeti
író méltatja. A kiállítás július 15-ig látogatható. 

Levendulaszüret Kenden
Június 24-én, vasárnap reggel 9 órától Szedd magad
néven Kenden levendulaszüretet tartanak. Hangulatát egy
családbarát piknik és gulyásfőzés teszi otthonosabbá. Az
együttlétet kukoricaháncs-fonás, valamint Fehér Csaba gi-
tárjátéka színesíti. Szervező a Lavenderland. 

Jogi tanácsadás
Június 20-án, szerdán délután 4 órakor jogi tanácsadást
tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd szerkesztősé-
günk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában. Az érdeklődőket
kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és
az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Kirándul a Nagyinet
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja keretében
működő Nagyinet program résztvevői június 26–29-e kö-
zött Bulgáriában kirándulnak. Indulás 26-án, kedden reggel
9 órakor, hazatérés 29-én. A programban tengerparti für-
dés, Mária királynő kastélyának és a botanikus kertnek a
meglátogatása is szerepel. Érdeklődni, feliratkozni a
könyvtár kövesdombi székhelyén, illetve Illyés Claudia
könyvtárosnál a 0748-741-507-es telefonszámon lehet.

A világ legjobb beállósa 
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szerve-
zete és a Pro XXI. Sport- és Kulturális Alapítvány A világ
legjobb beállósa címmel tart előadást június 20-án, szer-
dán 19 órától a marosvásárhelyi Spectrum Színház elő-
adótermében (Rózsák tere 13. szám). Meghívott Soós
Rozália többszörös román válogatott kézilabdázó. Mode-
rátor: Kádár Zoltán sportriporter.

600 ezer lej fölötti büntetés
A hét végén 128 törvénysértést állapítottak meg és 1783
pénzbüntetést róttak ki a Maros megyei rendőrök, a bün-
tetések összértéke meghaladja a 600 ezer lejt. A hatóság
8050 lej értékben javakat is lefoglalt. 25 elkövetőt tetten
értek, három személyt előzetes letartóztatásba helyeztek. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

19., kedd
A Nap kel 

5 óra 26 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 18 perckor. 
Az év 170. napja, 

hátravan 195 nap.
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IDŐJÁRÁS
Napos idő
Hőmérséklet:

max. 280C
min. 140C

Nagy Székely Ildikó 

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

Erdei énekesek védelmében
Madármentés az állatkertben



Télen drágább lesz a földgáz az olajárak növeke-
dése miatt – közölte hétfőn Vasile Ciolpan, a Rom-
gaz kereskedelmi igazgatója.

A Capital folyóirat által szervezett energiaügyi konferen-
cián a Romgaz kereskedelmi igazgatója azt mondta: a télen
felhasználandó gáz a tartalékokból és a jelenlegi termelésből
kerül ki, amelyhez a legnagyobb fogyasztás időszakában im-
portgázra is szükség lesz. Ez minden évben így történik a leg-
nagyobb hidegekben – tette hozzá Ciolpan.

Azt is közölte: a tervek szerint halad a gáztartalékok elrak-
tározása, jelenleg a Romgaz 3 milliárd köbméter gázt képes
tartalékolni föld alatti raktáraiban, ebből a tél keménységétől
függően 2,2–2,4 milliárd köbméternyit használ fel általában.
Az előző telek tapasztalatai azt mutatják, hogy csúcsfogyasz-

tás idején szükség lesz importgázra is – nyilatkozta az igaz-
gató.

Frank Hajdinjak, az E.ON Románia igazgatója május
végén azt mondta, hogy télen az olajárak növekedése követ-
keztében jelentősen drágul mind a hazai, mind az importgáz.
Már az elmúlt télen is 20 százalékkal megnőtt az egy év-
vel korábbihoz képest az importgáz ára – ismertette 
Hajdinjak.

Anton Anton energiaügyi miniszter viszont állítja, hogy
nem fog emelkedni a földgáz ára a télen. Két héttel ezelőtt,
amikor azt kérdezték tőle újságírók, miként fogja megkímélni
Románia a fogyasztókat a gázárnövekedéstől, Anton Anton
csak annyit felelt: „ez nem igaz” – anélkül, hogy érvekkel tá-
masztotta volna alá kijelentését. (Agerpres)

Szülészeten „felejtett” gyerekek
Tavaly 804 gyereket hagytak a szülészeteken és az
egészségügyi intézményekben, közülük 573-at a
szülészeten, 187-et a gyermekosztályon, 44-et pedig
más kórházi osztályon hagytak el – derül ki az Orszá-
gos Gyermekjogvédelmi és Örökbefogadási Hatóság
(ANPDCA) összesítéséből. Ugyanebben az időszak-
ban 755 gyereket adtak ki a kórházakból: 320-an
visszatértek családjukhoz, hármat a rokonság vett
gondozásba, 33-an más családoknál leltek otthonra,
328-at hivatásos nevelőszülők gondozására bíztak,
a többieket az állami gyermekvédelmi hálózatban he-
lyezték el. (Agerpres)

EU-csúcstalálkozó Nagyszebenben 
Nagyszeben adhat otthont a jövő májusban ugyanitt
tartandó európai uniós csúcstalálkozót előkészítő
egyeztetésnek – a Nagyszebeni Polgármesteri Hiva-
tal sajtószóvivője, Mirela Gligore szerint ennek lehe-
tőségéről tárgyalt a hét végén Astrid Fodor
polgármesterrel Angela Cristea, az Európai Bizottság
bukaresti állandó képviseletének vezetője. Angela
Cristea hangsúlyozta, május 9-én egy napra Nagy-
szeben lesz az Európai Unió politikai fővárosa, az ak-
korra tervezett csúcstalálkozó lesz ugyanis az első a
Brexit után. Ezt előzné meg a 300 résztvevősre ter-
vezett novemberi tanácskozás. A május 9-én a vá-
rosba látogató államfők tiszteletére tervezett program
költsége kb. 2,5 millió euró. (Agerpres)

Nyugtalottó
Vasárnap újabb nyugtalottó-sorsolást tartottak, a
2018. május 5-én kibocsátott, 183–183,99 lejes pénz-
társzalagok bizonyultak nyerőnek. A nyugtalottó havi
nyereményalapja továbbra is 1 millió lej, amit legtöbb
százfelé lehet osztani, így egy nyertes legalább 10
ezer lejjel lehet gazdagabb. A nyereményt a sorsolást
követő naptól, azaz tegnaptól 30 napon át lehet igé-
nyelni az Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) területi
képviseletén. Amennyiben az igénylések száma
meghaladja a százat, második sorsolást is tartanak,
amelyen az egyéni számok közül sorsolják ki a nyer-
test. A nyertes szelvényeket megvizsgálja az adócsa-
lás-ellenes főigazgatóság területi képviselete is.
(Mediafax)

Sebességrekord az A3-ason
Június 11–17. között több, közlekedésbiztonsági és
baleset-megelőzési célú akciót szervezett Románia
közutain a rendőrség autópályákért felelős brigádja.
Hatvankilenc, 180 km/óránál gyorsabban vezető so-
főrt füleltek le a forgalmi rendőrök az ország autópá-
lyáin, közülük 15-nél a radar 200 km/óránál is
nagyobb sebességet mért. A sebességrekordot az
A3-as jelzésű, Brassó-Bukarest közötti autópályán ál-
lította fel egy férfi, aki 276 kilométeres óránkénti se-
bességgel száguldozott június 17-én délután. A
sebességrekorder 2900 lejes bírságot kapott, és 90
napra felfüggesztették a járművezetői engedélyét.
(Mediafax)
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Egy Aktuális rovat keretébe nem férnének bele mind
a húszan, ezért csupán kettőt „emelünk ki”. Az egyik
2008-ban kétezer kilométernyi autópályát ígért a man-
dátuma alatt, amiből aztán kínosan-bajosan 50 kilomé-
ter lett, ennek ellenére ellenzéki helyzetében ő az egyik
leghevesebb bírálója azoknak a kollégáknak, akik „nem
képesek egyetlen kilométer sztráda felépítésére sem”.

A másik a múlt hét végén látványosan és botrányosan
visszavonult pártelnök, Románia jelenkori történetének
leghosszab ideig hivatalban levő szállítási minisztere,
aki három alkalommal is vezette a tárcát, és két állam-
elnöki mandátumot is magáénak mondhat. Nos, ha va-
laki azt várná, hogy a miniszterség időtartama egyenes
arányban van az épített autópályák kilométereivel, na-
gyot téved. Ugyanis szóban forgó többszörös volt szál-
lítási tárcavezető egyetlen kilométer sztrádát sem adott
át sok mandátuma alatt. 

Ma az országban csupán 750 kilométer sztráda van
(az állapotukról jobb nem beszélni), amelyből 115 kilo-
métert 1989 előtt, az „átkos” idején adtak át. Közúti
infrastruktúra-fejlesztés szempontjából a régióban
utolsó helyen állunk, még Bulgária is megelőzött ben-
nünket. 

Autópálya nincs, vaslogika van: ha nincs sztráda,
nem jönnek külföldi befektetők, marad a szegény ország
külföldi tőkebefektetés nélkül, alacsony bérekkel. Ha
meg lenne, a jelenlegi tárcavezető vaslogikája szerint
az itt lévők menekülnének el, mert megnőnének a fize-
tések. (Vas)logikus, nemde?

Vaslogika
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

 

Télen emelkedni fog a gáz ára

Újabb megállapodást hozott nyilvánosságra 
a Román Hírszerző Szolgálat

Londoni pénzügyi elemzők szerint minden egyes
brit háztartásnak évi ezer fontjába kerülhet, ha a
brit EU-tagság megszűnése után vámok jelennek
meg az Egyesült Királyság és az Európai Unió jelen-
leg teljesen vámmentes kereskedelmében.

Az Oliver Wyman globális vállalati tanácsadó cég londoni
részlege által összeállított tanulmány szerint nincs olyan Bre-
xit-forgatókönyv, amely valamilyen mértékben ne emelné a
brit háztartásokra háruló költségeket. A tanulmány a jövő
héten jelenik meg, de a BBC már hétfőn közölt belőle előzetes
részleteket.

Oliver Wyman elemzése szerint a legrosszabb forgató-
könyv esetén, vagyis akkor, ha az EU-val folytatott brit ke-
reskedelmet a Brexit után magas vámok és szabályozói
korlátozások terhelnék, a nemzetgazdasági szintű éves több-
letköltség elérheti a 27 milliárd fontot, vagyis a 27 millió brit
háztartás mindegyikére kivetítve az ezer fontot.

A ház szerint ez tényleges anyagi terhet jelenthet a háztar-
tások számára, mivel a többletköltségeket az üzleti vállalko-
zások minden bizonnyal áthárítanák a fogyasztókra, de
például a nagy szupermarket- és étteremhálózatok nyereségét
így is felemésztheti a beszállítói láncolatokban a vámeljárások
miatt kialakuló felfordulás.

Jon Thompson, a brit adó- és vámhivatal (HMRC) vezetője
a londoni alsóház költségvetési és pénzügyi bizottságának

nemrégiben tartott meghallgatásán elmondta: a HMRC becs-
lése szerint – amely a különböző elemzői számítások közép-
értékét veszi alapul – a brit exportcégeknek minden egyes
exporttétel után 32,50 fontba kerülne a vámáru-nyilatkozat ki-
töltése, és évente hozzávetőleg 200 millió tételnyi exportszál-
lítmány indul az Egyesült Királyságból az Európai Unió más
piacaira. Ez önmagában 6,5 milliárd font költséggel járna, rá-
adásul nagyjából ugyanennyi pótlólagos költség az EU-piacról
származó – éves tételszámban jórészt a brit exportmennyiség-
nek megfelelő – importban is megjelenne, vagyis ez az admi-
nisztrációs kötelem évente 13 milliárd fontba kerülne.

Thompson szerint az egyéb EU-szabályozási – például ere-
detigazolási – kötelmek ehhez „még néhány milliárdot” hoz-
záadnának, így a költségtöbblet elérheti a 17-20 milliárd
fontot. 

A japán Honda autóipari konglomerátum brit érdekeltsége-
inek szakértői a londoni alsóház meghallgatásán elmondták:
a cég angliai üzeméhez hétpercenként érkeznek a kamionok
az uniós beszállítóktól származó részegységekkel, és a raktá-
rakban mindössze egynapi termeléshez szükséges készlet van.

A Honda szakértői szerint ha a kontinensről érkező rész-
egység-behozatalt vámvizsgálatnak kell alávetni, a beszállítási
folyamat ebből eredő minden negyedórányi késedelme 850
ezer font halmozott éves veszteséget okozna az üzemnek a to-
vagyűrűző fennakadások miatt. (MTI)

Sokba kerülhet  az EU-kereskedelem 
vámmentességének megszűnése 

Álmos, esős estéken – jobb híján – egy virtuális séta is fel-
frissíthet. A világunkat átszövő hálón kószálva ugyanis –
akárcsak pókbarátunk a légyre – mindegyre ráakadhatunk
valami szellemi „rágcsálnivalóra”. Itt vannak például a vi-
lágnapok: van közöttük olyan, amely a lustálkodást, a radírt
vagy éppenséggel a kutyakekszet ünnepli. A piros betűsök kö-
zött turkálva jókat lehet derülni az emberi ötletesség, ötlet-
telenség megmutatkozásain. Június 20-a a társállatok
világnapja. Számomra ez már kevésbé vicces, létjogosultsá-
gáról szinte hetente meggyőződhetem.

A világnapot 2013-ban alapították a nyári napforduló
kínai ünnepe, a háromnapos kutyaevő fesztivál elleni tiltako-
zásként. A mi kultúránktól szerencsére távol állnak az állat-
kínzó, -gyilkoló rituálék, mégis nemegyszer tapasztalom,
hogy a négylábúakkal szembeni indulatok legszűkebb kör-
nyezetünktől sem idegenek. Pár éve egy idős hölgy azzal ál-
lított meg munkába menet, hogy nem írnék-e egy cikket a
tömbházunk melletti sétányon „hemzsegő” házi kedvencek
kitiltása érdekében. Kérését elutasítottam, valószínűleg ma
sem érti, miért. Nemrég egy ismerősöm mesélte, hogy labda-
imádó, szó szerint a légynek sem ártó játszótársa – egy tün-
déri bichon lány – láttán rendőrrel fenyegetőzött egy

tömbházlakó, egy másik illető pedig egy alkalommal bele
akart rúgni a hófehér apróságba. Ezzel a mentalitással, gon-
dolom, a kutyavacsora sem elítélendő.

A múlt évben módosított törvénykezés szerint az állatok
bántalmazásáért, elpusztításáért akár többéves szabadság-
vesztés, illetve 5000 lejnél kezdődő bírság is kiróható. Az már
más kérdés, hogy a mindennapi sérelmeken túl – amelyeken
az állattartók bölcsen továbblépnek –, eljut-e az illetékes
szervek asztalára, és milyen végkifejlettel zárul egy súlyosabb
eset. 

A tömbházunk melletti sétányon – ahonnan az említett
hölgy melegebb éghajlatra kívánta a kutyákat és kutyatartó-
kat – kedves, derűs társaság gyűl össze esténként. Míg négy-
lábú kedvenceik önfeledten barátkoznak, kergetőznek, ők is
felüdülnek egymás társaságában. Megnyugtató látni ezt az
időnként új arcokkal bővülő csapatot. Nem kell a közvetlen
közelükben lennem ahhoz, hogy tudjam, nem pletykával,
közös ismerősök és ismeretlenek kibeszélésével búcsúztatják
a napot. Távoli gesztusaikból is látszik, mennyivel fontosabb
dolguk van ennél. Miközben századszor is lehajolnak a lihegő
játszótárs kedvenc labdája, botja, fadarabja után, indulatok-
tól szabadon élvezik az együtt töltött időt, a friss levegőt,
melynek jogát a saját maguk kovácsolta, levegőtlen cellából
figyelők szívesen elvitatnák tőlük. 

A sétány öröme
Nagy Székely Ildikó

Újabb titkos megállapodást került nyilvánosságra
Romániában, amelyet a belföldi hírszerző szolgálat
a legfelsőbb bírósággal és a legfőbb ügyészséggel
kötött 2009-ben.

A dokumentumot hétfőn a Román Hírszerző Szolgálat
(SRI) hozta nyilvánosságra, miután a hírszerzés vezetője,
Eduard Hellvig kezdeményezte a titkosítás feloldását. A hír-
szerzés úgy ítélte meg, hogy a kilenc évvel ezelőtt megkötött
egyezmény jelenleg semmilyen titkot nem sért, ezért nyilvá-
nosságra hozható.

A dokumentumot George Maior, a hírszerzés akkori veze-
tője, Laura Codruţa Kövesi akkori legfőbb ügyész, aki jelen-
leg a korrupcióellenes ügyészséget vezeti, valamint Nicolae
Popa, a legfelsőbb bíróság volt elnöke látta el kézjegyével. A
titkos megállapodás hét oldalon szabályozza a három intéz-
mény együttműködését olyan ügyekben, amelyek a nemzet-
biztonságot érintik. A megállapodás információcserére és a
három intézmény tevékenységének összehangolására köte-
lezte a feleket. Közös informatikai rendszert alakítottak ki,
amelynek biztonságosságát a hírszerzés szavatolta.

Március végén hozták nyilvánosságra az első ilyen titkos

megállapodást, amely a hírszerzés és a legfőbb ügyészség kö-
zött jött létre. Azóta kiderült, hogy az igazságszolgáltatás leg-
fontosabb intézményeinek szinte kivétel nélkül volt titkos
megállapodása a hírszerzéssel azt követően, hogy a legfelsőbb
védelmi tanács nemzetbiztonsági kockázatnak nyilvánította a
korrupciót.

Romániában a Legfelsőbb Védelmi Tanács még a 2004 és
2014 között elnöki tisztséget betöltő Traian Băsescu idején so-
rolta a korrupciót a nemzetbiztonsági kockázatok közé, ezért
a SRI a korrupcióellenes ügyészség által végzett nyomozá-
sokban is részt vett, amit az alkotmánybíróság 2016 február-
jában alaptörvénybe ütközőnek minősített.

A szociálliberális kormánykoalíció szerint az ügyészség és
a hírszerzés együttműködése nyomán átláthatatlan háttérha-
talom, az úgynevezett párhuzamos állam jött létre, amely az
elmúlt több mint egy évtizedben számos visszaélést követett
el a korrupcióellenes harc leple alatt.

Ezzel szemben az ellenzék és Klaus Iohannis államelnök
szerint nem történtek visszaélések, hanem a szociálliberális
koalíció pusztán a korrupcióval gyanúsított politikusait pró-
bálja menteni az ügyészség és a hírszerzés támadásával. (MTI)



A dicsőszentmártoni távolsági
autóbusz-állomásnak neve-
zett épület ideiglenes létesít-
ménynek tűnik, a jelek szerint
azonban végleges megoldás.
Az improvizált várakozót,
amely a kórház szomszédsá-
gában lévő vonatállomás mel-
lett kapott helyet, 2009-ben
„adták át”. 

Az akkori polgármester, Adrian
Matei avatószalag átvágásával adott
súlyt az eseménynek, akárcsak egy
új épület átadásánál. Azonban sem
az illemhely, sem a váróterem nem
nyújt jó benyomást a várakozók, át-
utazók számára, ezért azoknak, akik
a távolsági járatok szolgáltatását ve-
szik igénybe, marad a szabad ég és
friss levegő. Ha éppenséggel nem
zuhog az eső… 

A városközponthoz is közel eső,
nagy befogadóképességű távolsági
autóbusz-állomása volt a városnak
2000-ig, amikor a működtetését át-
vevő cég úgy döntött, hogy felszá-
molja és értékesíti. Egy külföldi
kereskedelmi vállalkozásnak adták
el az épületet, amelyet azon nyom-
ban lebontottak, a helyén üzletköz-
pontot és parkolókat alakítottak ki.
Az önkormányzat és a helyi tanács

egy ilyen jellegű üzletkötése előtt
az ember értetlenül áll, ugyanis épp
a választópolgáraikat fosztották
meg annak lehetőségétől, hogy ci-
vilizált körülmények között vára-
kozhassanak a távolsági
autóbuszjáratokra. A városba ér-
kező idegennek pedig ne kelljen
azzal szembesülnie, hogy autóbusz-
pályaudvara sincs a településnek. A

vonatállomás épületét megosztot-
ták, mert úgymond vonattal is keve-
sen utaznak. De a helyzet továbbra
is megoldatlan. Még ha felavatták
és buszállomásnak keresztelték is
el. 

Megheşan Sorin jelenlegi polgár-
mestert a furának tűnő helyzetről
kérdezve megtudtuk, hogy az egy-
kori távolsági autóbusz-állomás fel-

számolásával egyidejűleg fennállt
annak a veszélye, hogy a város ki-
esik a távolsági járatok körforgásá-
ból. Példának okáért a Medgyesről
érkező és Marosvásárhelyre tartó
autóbuszok már nem álltak meg
Dicsőszentmártonban. Ezért lépett
az önkormányzat, a CFR-rel kie-
gyezett, és bérli a vonatállomás vá-
róterme melletti területet és egy

termet. Annak ellenére, hogy ide-
iglenesnek tűnik, egyelőre más
megoldás nem mutatkozik, de
ezzel megakadályozták azt, hogy
megszűnjenek a városba érkező és
innen induló távolsági buszjára-
tok. 

„Vasárnap, március 15-én avat-
ták fel Dicsőszentmártonban az új
autóbusz-állomást. Az eseményen
részt vett Adrian Matei polgármes-
ter és a helyi tanácsosok egy része.
Az avatószalagot a polgármester
és Petru Başa szenátor vágta el. Az
új autóbusz-állomás egy váróte-
remből, mosdóból, padokból és au-
tóbuszok számára kijelölt
peronokból áll, valamint tájékozta-
tási pannóval is ellátták. Az új busz-
állomás felavatásával Dicső-
szentmárton municípiumban újra a
normalitás uralkodik, mivel a régi
épületet két magáncég közötti tran-
zakciót követően lebontották”
– olvasható az önkormányzat hon-
lapján egy 2009. március 16-i köz-
leményben. Amennyiben az
önfényezés volt az egykori önkor-
mányzati vezetőség célja, még
akkor is nevetséges új létesítmény-
nek nevezni egy régi épület egyik
termét, a mosdót nemkülönben, a
régi épület eladásával kapcsolato-
san pedig igencsak óvatosan fogal-
maztak.

Ideiglenes létesítménynek tűnik 
Távolsági autóbusz-állomás Dicsőszentmártonban

Az elmúlt három évben a Fó-
kusz Öko Központ részt vett a
Zöld vállalkozások Európában
című Erasmus+ projektben,
amely keretében egy nemzet-
közi csoport alternatív és in-
novatív tananyagot dolgozott
ki. A projekt végén a részt
vevő öt ország – Románia,
Bulgária, az Egyesült Király-
ság, Lettország és Spanyol-
ország – képviselői Marosvá-
sárhelyen találkoztak az 
elvégzett munka összegzé-
sére. Az eredményekről 
dr. Hajdu Zoltán projektvezető
és a részt vevő országok kép-
viselői számoltak be. 

Elsősorban tudni kell, mit takar a
Zöld vállalkozások Európában
(Green Entrepreneurship Europe –
GEE). A projekt innovatív iskolai
tevékenységek révén lehetővé teszi
diákok számára, hogy megismerjék
a zöld vállalkozásokat. A GEE tehát
érdekes, a tananyaghoz kötött euró-
pai projekt, célja zöld vállalkozói
gondolkodásra ösztönözni a gyer-
mekeket. Mivel a természeti erőfor-
rások egyre szűkösebbek, a
fiatalokra hárul a feladat, hogy a jö-
vőben úgy állítsanak elő fogyasztási
termékeket, úgy biztosítsanak szol-
gáltatásokat, hogy a termelési fo-
lyamat révén ne károsuljon a
természet, és megőrizzék a termé-
szetes élővilágot. 

A Természet leckéi sorozatból a
diákok megtanulták a környezettu-
datos gazdálkodás, a megújuló
energia, az újrahasznosítás alapel-
veit. A diákok üzleti tervében ezek-
nek az alapelveknek kell
szerepelniük. 

A zöld vállalkozás nem elsősor-
ban üzleti vállalkozás elindításával
foglalkozik, hanem a döntés fele-
lősségét hangsúlyozza, azt, hogy
egyenként felvállalják-e a környe-
zet megóvását, hogy felfedeznek-e
olyan lehetőségeket vagy piaci ré-
seket, amelyek fenntarthatóbb gya-
korlatot feltételeznek. A projektben

részt vevők az ötletek révén olyan
vállalkozásokat kellett tervezzenek,
amelyek visszaállítják a természe-
tet, illetve pozitív változásokat
eredményeznek. 

A projekt zárómunkálatain részt
vett dr. Hajdu Zoltán, a bulgáriai
Stoyan Faldjiyski, a nagy-britanniai
Yanika Hennig, a lettországi Inese
Liepina és a spanyolországi Juan
Diego Lopez Giraldo.
Példaértékű a korondi modell 

A projekt résztvevői arról a láto-
gatásról számoltak be, amelyet Ko-
rondon tettek a Pál Zoltán által
vezetett Slow Tours Transylvania
vállalkozásnál. A külföldi vendégek
valamennyien követendő példának
tartják, hiszen környezetbarát turiz-
must ismerhettek meg. A turisztikai
vállalkozók, fazekasok, taplászmes-
terek együttes rendszerben képzelik
el a fenntartható gazdasági modellt.
Nem mindenki a saját kis vállalko-
zását üzemelteti, hanem együttmű-
ködve, egymást kiegészítve,
rendszerben gondolkoznak. Ez fon-
tos üzenet a fiataloknak. 

A projekt bolgár résztvevője,
Stoyan Faldjiyski elmondta, az eset-
tanulmányok során főként az élel-
miszerszektorban kerestek jó
példákat, hiszen a jelenlegi modell
nem fenntartható. Olyan gazdálko-
dási formákat javasoltak, amelyek

révén a talaj megőrzi a minőségét. 
Az angliai Yanika Hennig beval-

lotta, még sohasem járt Romániá-
ban, de most alapos betekintést
kapott a vidéki életbe és a hagyo-

mányos gazdálkodási életformába.
Tetszett, és inspiráló volt a kézmű-
vesek – főleg a taplóművesek –
munkája. Valamikor Európában
mindenhol űzték ezt a mesterséget,
de mára ez a tudás már csak Erdély-
ben, Korondon él még. – A program
nagy kihívás volt Angliában, hiszen
az volt a kérdés, hogyan lehet a ta-
nárok gondolkodásmódját megvál-
toztatni. A gyerekeknek nagyon
tetszett a módszer, sok új ötlettel
álltak elő. Angliában – akárcsak vi-
lágviszonylatban – a legnagyobb
gond a nagy mennyiségben felhasz-
nált műanyag göngyöleganyag,
ennek csökkentése a cél. Ez nagyon
fontos, éppen ezért mi erre fóku-
száltunk – fogalmazott az angol
résztvevő. 

Inese Liepina lett és Juan Diego
Lopez Giraldo spanyol képviselő is
kiemelte a korondi rendszer fontos-
ságát, ahol a természetvédelmi terü-
let és a kézművesek munkája
együttest képez. A kézművesek nem
holmi elavult tárgyakat készítenek,
hanem használati cikkeket állítanak
elő, amit bárki megvásárolhat. –

Nem múltidéző, hanem élő gazda-
sági ágról van szó, akár a fazekasok
vagy taplászmesterek munkáját,
akár a természetes alapanyagokból
készülő szörpök, lekvárok előállítá-
sát nézzük. Láttuk, a műhelyekben
nincs hulladék. Kérdés, hogyan le-
hetne az ilyen típusú vállalkozáso-
kat népszerűvé tenni, és
meghonosítani másutt is – magya-
rázta Inese Liepina.

Romániában három iskolában
próbálták ki a projekt tananyagát
mintegy 150 diák részvételével. A
tanárok vállalták a pluszmunkát, és
sikeresen végigvitték a programot.
A Mihai Eminescu Pedagógiai Lí-
ceumból Lobonţ Dorin Cristian is-
kolaigazgató, valamint Hajdu
Erzsébet tanárnő, a Bocskai István
Elméleti Líceumból Fülöp László
iskolaigazgató és Lovász Zsu-
zsanna tanárnő, a Szentiváni Mi-
hály Általános Iskolából pedig
Gáspár Ildikó igazgatónő vett
részt a programzáró közös megbe-
szélésen, ahol a nemzetközi part-
nereknek beszámoltak
tapasztalataikról. 

Lezárult a GEE-projekt 
Zöld vállalkozások Európában 

Fotó: Nagy Tibor
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Mezey Sarolta

Szer Pálosy Piroska



Jövő héten, június 28-án kezdetét veszi az
ország legnagyobb, marosvásárhelyi vonat-
kozással is rendelkező motorostalálkozója.
Az immár hatodik alkalommal sorra kerülő
SZMÖ Biker Festival eddig mint a Székely-
földi Jótékonysági Motorostalálkozó és
Rockfesztivál címen volt ismeretes, és szer-
zett megannyi szép pillanatot az elmúlt esz-
tendőkben a szentegyházi termálstrandra
látogató fesztivállakóknak. A Székely Moto-
ros Összefogás öt szervező – a marosvásár-
helyi Auld Cut MC, a kézdivásárhelyi
Flagellum Dei MC, a székelyudvarhelyi In-
dependent Eagles MC, a kászoni KMB Mo-
tors MC, a csíkszeredai Rebel Wolves MC –
és egy támogató, a szászrégeni Sons of Attila
RC motorosklubja a hagyományok szerint
idén is minőségi szórakozást, kikapcsolódást,
jó bulikat, jó hangulatot és szép élményeket
kíván nyújtani a június 28-a és július 1-je kö-
zött megtartandó találkozón.

Amint arról a korábbi években is írtunk, a
szervező klubok a saját, kisebb találkozóik
mellett, illetve helyett ezelőtt hat évvel össze-
fogtak, és létrehozták azt a közös, többnapos

motorosbulit, amely időközben egyrészt min-
denki számára nyitott fesztivállá nőtte ki
magát, másrészt sikeresen vette át az egy-
kori, legendássá vált szejkefürdői rockmara-
tonok helyét, harmadrészt pedig az ország
legnagyobb motorostalálkozójává vált – több-
ezernyi látogatóval, számos koncerttel, két
színpaddal, gyermekbarát helyszínnel, kiegé-
szítő rendezvényekkel, mindez a Szentegyháza
Gyöngye termálfürdő területén, ahol a szóra-
kozást a strandolási lehetőségek is bővítik. 

A hagyományok szerint az idén is két szín-
padon lépnek fel az együttesek: amikor a
nagyszínpadi produkciók véget érnek, kez-
dődik a sörsátorban felszerelt kisszínpadon
az élet, a reggelig tartó, legendássá vált
szentegyházi partik. Csütörtökön a fesztivál
nagyszínpadán fellép a Zanzibar (HU), az
Akela (HU), valamint az Illusion of Control.
A kisszínpadon a Peron Music Alapítvány te-
hetségkutatóján második díjat szerzett Meta-
lon koncertezik.

Pénteken a nagyszínpadon a Hooligans
(HU), Rudan Joe & Kalapács és az Akusz-
tika (HU), valamint a Terra Siculorum kon-

certezik, a kisszínpad előtt a Full Screen
muzsikájára bulizhat hajnalig a nagyér-
demű.

Szombaton a nagyszínpadon az AB/CD
(HU), a ROAD (HU), valamint az Attila Fiai
Társulat (HU) lép fel, a kisszínpadon a Crisis
Band koncertezik.

Az esti koncertek mellett több program is
várja az érkezőket. Pénteken délután 5 órától
ismét kezdetét veszi az ugyancsak hagyomá-
nyos és egyedi kettős motorosfelvonulás: a
két menetoszlop egyszerre indul Székelyud-
varhelyről a Jézus Szíve-kápolna melletti par-
kolóból és a csíkszeredai Szabadság (Taps)
térről, majd a szentegyházi strandhoz vezető
mellékút előtt találkozik, és közösen hajt be
a fesztivál területére. Szombaton utcazene-
koncertet ad a kézdivásárhelyi Crazy Plum-
bers rockabilly-zenekar, délután pedig
következnek a különböző poénos vetélke-
dők, lesz gyereksarok, motorszépségverseny
és épített motor-, illetve autókiállítás is. Tom-
bolahúzás is lesz, amelynek fődíja ez évben
is egy motorkerékpár, jelen esetben egy be-

íratott, működőképes, jó állapotban lévő Su-
zuki GSX-R 600. 

Noha a fesztivál neve egyszerűsödött, a jó-
tékonysági aspektus ezúttal sem marad el, a
találkozó bevételéből ismét segítenek a szer-
vezők. Mindenki, aki eljött és eljön a bulira,
a belépő megvásárlásával a rászorulókat tá-
mogatja: a SZMÖ 2013-ban a Böjte Csaba
alapítványa által létrehozott tusnádfürdői ár-
vaházat, 2014-ben a szentegyházi Szent Gel-
lért Alapítványt, 2015-ben a 10 hónapos,
májdaganatos Kocsis Csilla Cecíliát és a hat-
éves, veleszületett sóvesztő szindrómában
szenvedő György Kincsőt támogatta. 2016-
ban új kerekes széket kapott az udvarhelyi
mozgássérült Török Elek, támogatták a 8
éves Csiszér Máté-Balázst, aki üvegcsontbe-
tegségben szenved és a 12 éves, csíkpálfalvi
Csomortán Ervint, akinek májsejtes tumora
van. 2017-ben a marosvásárhelyi Szabó Hu-
nort támogatták a szervezők, a kisfiú beteg-
ségével kapcsolatos diagnózis nem
egyértelmű: vagy autista, vagy súlyos fogya-
tékkal él. Az eddigi támogatások összege
meghaladja az 50.000 lejt, amit a szervezők
ezúttal is köszönnek mindenkinek, és várják
az idei fesztiválpolgárokat a 2018-as szent-
egyházi megatalálkozóra. (Knb.)

Kezdődik a VI. SZMÖ Biker Festival!
Avagy a Székelyföldi Jótékonysági Motorostalálkozó és Rockfesztivál
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Június 10-én a zsúfolásig
megtelt disznajói kultúrott-
honban köszöntötték Csősz
Irma nyugdíjas óvónőt az
RMDSZ országos nőszerve-
zete Sorsfordító nők az elmúlt
100 évben című rendezvény-
sorozata keretében. Érdemel-
ten, méltán esett a választás
Csősz Irmára, hiszen a peda-
gógus Csősz házaspár 1975-
ben került Disznajóra, és
azóta meghatározóan hozzá-
járult a falu kulturális éle-
tének a fellendítéséhez, a
népi örökség megőrzéséhez. 

Helyszűke miatt nem soroljuk fel
mindazt, amit Csősz Irma tett. Elég
csak azt megemlíteni, hogy áldásos
munkája eredményeként sikerült
egy múzeumszobát berendezni az
óvoda épületében, sőt férje, Csősz
Ferenc emlékére is egy emlékszobát
avattak, ahol egy tűt sem lehet leej-
teni a kulturális események (szín-
ház, néptánc, kórus stb.) tárgyi
emlékei között. De ide kerültek
azok a varrottasok is, amelyeket
Feri bácsi és Irma néni készített, s
amelyekkel sikerült újraéleszteni és
megőrizni a keresztszemes varrot-
tasok mintáit Disznajón. Csősz
Irma több könyvet is írt, amelyekbe
népzenei gyűjtőmunkájának ered-
ményeit foglalta bele. 

A Csősz Irmát méltató ünnepsé-
gen elhangzott, hogy ha felsorolnák
élete fontosabb állomásait, akkor
„reggelig sem jutnának a végére”.
Bíró Irén, az egykori Csősz Irma-ta-
nítvány, elmondta, hogy miután
1975-ben Disznajóra került, férjé-
vel együtt magnóra vették az akkori

öregek katonadalait, és ebből egy
előadást is összeállítottak, s ehhez
hasonlóan több értékteremtő ren-
dezvény is született. Zsigmond
Dezső az akkor született Sorozó
című előadásból énekelt el egy
részt. Aztán megszületett a Meg-
áradt a Maros című disznajói dalos-
könyv is, amiből szintén hallhattak
egy nótát a jelenlévők. A Csősz há-
zaspár 32 gyereket tanított meg
hangszeren játszani, és 1980-ban –
a kommunista korszak legádázabb
időszakában – 120 tagú kórust ala-
pított. Mi több, 1981 májusában
Disznajón szervezték meg a gyer-
mekzenekarok első találkozóját,
amelyen tíz együttes vett részt.
Nemcsak együttest alapítottak,
hanem népviseleti ruhát is készítet-
tek abban a korban, amikor már el-
felejtették a régi hagyományokat, a
viseletet. Csősz Irma 1980-ban rajz-

kört alapított, és azzal büszkélked-
het, hogy tanítványai éveken át dí-
jakat nyertek e területen. Sokszor
szerveztek naiv festőknek tábort
Szovátán, az alkotásokat többször
kiállították. 1982-ben a Kodály Zol-
tán-centenáriumra készülve férjével
betanították a Háry János-zenemű-
vet. Ez igazi közösségteremtő
munka volt, hiszen a falubeli aszta-
losok készítették a díszletet, szabók
és az asszonyok varrták a fellépőru-
hákat, Csősz Irma festette a szín-
falakat. Az előadást négy év alatt
26-szor adták elő töretlen sikerrel. 

Az ünnepségen részt vevők ebből
hallhattak részletet Bíró László,
Zsigmond Dénes és Dali Melinda
előadásában. Majd következtek a
Gyöngykoszorú találkozók, az óvó
néninek is köszönhetően Disznajó
mindegyiken részt vett. De már
évekkel a hagyományőrző rendez-

vénysorozat előtt felújították a régi
fonójátékokat, a jánosozást, és 1980
és 1985 között a téli népszokások-
ból összeállított műsorral 12 elő-
adást is tartottak Disznajón,
Magyarón, Marosvécsen, Üvegcsű-
rön és Szászrégenben. A Csősz há-
zaspár szervezte meg először
1979-ben a disznajói 50 évesek kor-
társtalálkozóját, s azóta ezzel is ha-
gyományt teremtettek. Zsigmond
Dénes egy meglepetéssel szolgált.
Egy kis ízelítőt, egy éneket mutatott
be a Csősz házaspár által 1987-ben
klasszikus népballadákon alapuló
Halálra táncoltatott lány című elő-
adásból. 

Csősz tanító bácsi 1990-ben be-
következett halála után Irma néni
töretlenül folytatta értékteremtő te-
vékenységét. 1990-ben, Mátyás ki-
rály halálának 500. évfordulójára
színre akarta vinni a Néma leventét,
de betegsége miatt ez elmaradt,
azonban 1991-ben színre vitték a
Liliomfit, majd 1992-ben a Sári
bírót, 1993-ban A cigányt, majd
1994-ben a Dinnyék színművet,
1995-ben pedig Borúra derű cím-
mel kabaré-előadást állítottak össze.
Az egykori színtársulat volt tagja,
Dali Márton emlékezett vissza né-
hány kulisszatitok megosztásával.
1994-ben 16 táncossal részt vettek
Illés Lajos Cantus Hungaricus
című produkciójában, amely Ma-
gyarországon és Erdélyben több
előadást is megért. Ebből elevení-
tett fel két dalt Vita Melinda és
Nagy Enikő. 

Kemény János halálának 20. év-
fordulójára 100 gyerekkel együtt a
Kemény-kastély kertjében a Ha fo-
lyóvíz volnék című dallal tették em-
lékezetessé az estét. Ezt a dalt
énekelte el Baki Melinda. 

1996 májusában az erdőszent-
györgyi Rhédey Alapítvány felkéré-

sére szervezett előadást Irma néni.
Aztán 2000-ben Fráter Béla-ünnep-
séget szervezett, ugyanakkor Csősz
Ferenc halálának 10. évfordulóján
méltón emlékezett a falu egykori ta-
nítójára. Közben sorra következtek
a könyvek: Néphagyománok Disz-
najón (1998), A disznajói Rhédeyek
és Fráterek nyomában (2000), Aki-
nek kívül is vert a szíve (2003),
Megáradt a Maros Disznajón
(2008). Ezenkívül temérdek cikk,
írás jelent meg a megyei lapokban.
Az elismerés sem maradt el, 2013-
ban Marosvécs díszpolgárává avat-
ták. 2013-ban megalakult a
disznajói nőszövetség, és Csősz óvó
néni ösztönzésére létrehozták a fa-
lumúzeumot, majd 2017-ben beren-
dezték a Csősz Ferenc-
emlékszobát. 

A gyermekeknek két dolgot kell
adnunk: gyökeret és szárnyakat.
Csősz Irma, mindenikünk óvó né-
nije ezt tette egész életével és mun-
kásságával: gyökereket és
szárnyakat adott mindannyiunknak.
Manapság, amikor kicsi falunkból
nagyon sokan a szélrózsa minden
irányába szétszóródva élik életüket,
egy jobb élet reményében más or-
szágot választva, amikor egyre ne-
hezebb megőrizni identitásunkat, a
Csősz házaspár értünk végzett mun-
kája új színeket, árnyalatokat kap.
Életükkel átmentették, megmentet-
ték számunkra őseink örökségét,
megismertetve velünk és az utá-
nunk jövőkkel igazi gyökereinket –
hallhattuk a méltatást Csősz Irmáról
a Sorsfordító nők az elmúlt 100
évben rendezvénysorozat disznajói
állomásán. 

A kultúrotthonban megtartott
rendezvényt követően a jelenlevők
meglátogatták az óvodában létesí-
tett múzeumot és a Csősz Ferenc-
emlékszobát. (erdélyi) 

Sorsfordító nők
Csősz Irmát méltatták Disznajón

Fotó: Nagy Tibor
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Június 9-én először szerveztek
Gyöngykoszorú találkozót Búzás-
besenyőben. Öt éve működik ha-
gyományőrző néptánccsoport,
amelyet Simon Hajnal tanítónő
menedzsel, az oktatók: Lengyel Il-
dikó, valamint Szász Péter, a

Maros Művészegyüttes táncosai. 
A rendezvényen nevet választot-

tak maguknak a különböző korosz-
tályú csoportok. A kicsik a
Búzamag, a középső csoport a Bú-
zakalász, míg a nagyobbak a Búza-
koszorú néptáncegyüttes nevet

vették fel. A három csoportba mint-
egy 60 gyerek jár. A szülők segéd-
letével és némi önkormányzati
támogatással elkészült két rend
népviselet is: egy rend székely
ruha fiúknak és lányoknak és me-
zőségi viselet a lányoknak. Még
kutatni kell, hogy Búzásbesenyő-
ben mi volt az autentikus népvise-
let, hiszen a település a Küküllő,
Marosszék és a Székely Mezőség
találkozásánál van, így az idők fo-
lyamán keveredhetett a viselet. 

A Gyöngykoszorú találkozón a
vendéglátókon kívül marosvásár-
helyi, gyulakuti, ludasi csoportok
is voltak, összesen kilenc. De nem
is a népes részvétel volt a lényeg.
Most volt először néptáncos felvo-
nulás a falun, amelyet igencsak ér-
tékeltek az idősebbek, illetve késő
estig tartó táncház. Azt remélik a
szervezők, hogy ezzel sikerül
végre hagyományt teremteni és
megerősíteni a faluban. 

Első Gyöngykoszorú találkozó

Néhány napja Simon István polgármester a fejlesz-
tésügyi minisztériumhoz eljuttatta Kerelőszentpál
község általános területrendezési tervét, amely 15
évig meghatározza a településfejlesztés irányát.
Többet kellett a terven dolgozni, mivel a repülőtér
közelsége miatt igen szigorú szabályokat kellett fi-
gyelembe venni. A község jövője szempontjából
két fontos tételt sikerült elfogadni. Az egyik arra
vonatkozik, hogy 260 hektár mezőgazdasági terü-
letet beltelekké nyilvánítanak. Ez a repülőtér köze-
lében, illetve a regionális szeméttelep felé vezető
út két oldalán lesz, amelyet így közművesíthetnek.

A tervek szerint ide ipari zónát létesítenek. Az épí-
tés alatt álló takarmánykeverő üzem mellé az Oprea
Avicom cég szárnyashús-feldolgozó üzemet létesít,
de tervben van egy logisztikai központ is. Ezenkí-
vül a fiatal házasoknak önkormányzati területet jut-
tató, 2003-ban kibocsátott 15-ös számú törvény
alapján Kerelőszentpálon mintegy 40 telket külö-
nítenek majd el, amelyet házépítésre átadhatnak a
fiataloknak, ha lesz igény erre. Az általános terü-
letrendezési tervet a megyei tanács szakhatóságá-
nak is láttamoznia kell, ugyanakkor a helyi tanács
is el kell még fogadja. 

Elkészült az általános területrendezési terv 
Szerkeszti: Vajda György

része roma nemzetiségű. Sajnos je-
lenség lett Kerelőszentpálon is,
hogy mivel az osztályokban nagy
többségben romák járnak, a
román szülők inkább Marosvásár-
helyre viszik iskolába gyermekei-
ket. Az idén 30 gyerek emiatt
került más iskolába. Községi szin-
ten 36 osztály volt. Kizárólag ma-
gyar nyelvű oktatás általános
iskolában Búzásbesenyőben van.
Szentpálon egy óvodai csoport és
egy összevont elemi osztály mű-
ködött az idén. 
Óvodai program oktatási 
infrastruktúra nélkül

Ami az új óvodát illeti, határidő
előtt, július végére elkészül az épü-
let. Igény van a bölcsődére, de vár-
hatóan csak 2018 végére lehet majd
beindítani ezt az oktatási formát.
Az oktatási minisztérium ugyanis
pénzhiány miatt nem hagyja jóvá
két óvónő állását. Az önkormány-
zat biztosítaná egy óvónő fizeté-
sét, de ezt tiltja a törvény. Így
gyakorlatilag óvodás csoporttal in-
dulnak, és azt remélik, hogy ezt
követően egy éven belül sikerül
majd biztosítani a hosszabbított
programot. Természetesen az ét-
keztetésért valamilyen díjat is
megszabnának. Nemcsak az új
óvodai állásokkal van gond,
hanem kiegészítő állásokkal is,
ugyanis szükség lenne könyvtá-
rosra meg egy titkárnőre, hiszen a
jelenlegi főtitkárnő 600 gyerek ad-
minisztratív ügyét rendezi 9 épület-
ben, 6 településen. De ezen a téren
sem lehet lépni. 

Mindezek ellenére jó hír az,
hogy az önkormányzat 1,4 millió
eurós pályázatot nyújtott be a re-
gionális operatív program kereté-
ben a gyulafehérvári központi
régió igazgatóságához. Ebben
három iskola (Szentpál, Búzásbe-
senyő és Kerelő) épületét szeret-
nék teljesen felújítani és
felszerelni. A legnagyobb pont-
számmal bírálták el a pályázatot,
így nagy esély van a támogatás
megnyerésére. Ugyanakkor az is-
kola sikeresen megnyert egy Eras-
mus-pályázatot, amivel négy tanár
tapasztalatcseréjét 12.000 euróval
támogatják. Az oktatók portugá-
liai továbbképzőn vesznek részt,
ahol azt tanulmányozzák, miként
történhet oktatás multikulturális,
több etnikumot tömörítő közös-
ségben. 
Kísérleti projekt 

Országos kísérleti programként
beindították a délutáni étkeztetést.
585 gyereknek juttattak napi egy
szendvicset és gyümölcsöt. A szá-
mítások szerint erre 130.000 lejt
költöttek. Az évi költsége ennek
748.000 lej lett volna. Az oktatási
minisztérium várja a visszajelzést,
ugyanis a szaktárcánál fontolgat-
ják, hogy érdemes-e országos szin-
ten bevezetni ezt a programot.
Fennáll annak a lehetősége, hogy
pénzhiányra hivatkozva mindez
csak kísérleti formában marad. A
kerelőszentpáli oktatási intézmé-
nyekben legalább kipróbálták –
mondta Kedei Pál Előd tanár, isko-
laigazgató. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Fejlesztés 
a bürokrácia hálójában 

A búzásbesenyői római kato-
likus egyházközség csupa
kerek évfordulót ünnepel.
120 éve építették a templo-
mot, 90 évvel ezelőtt bővítet-
ték, 50 éve pedig leány-
egyházközségből önálló plé-
bánia lett, saját plébánossal.
Ma az 1200 lelket számláló
faluból 600-an katolikusok,
200-an rendszeresen járnak
templomba. A történelmi
múltból kiindulva arról be-
szélgettünk Czikó László plé-
bánossal, hogy miként lehet
ma az internet világában egy
Marosvásárhely közelében
levő faluban egyházat, közös-
séget építeni. 

– Azt mondják, hogy hagyomá-
nyosan egy erdélyi magyar közös-
ség – falu – életét három ember
határozta meg: a pap, a tanító és a
bíró (polgármester). Így van ez ma is? 

– Minden közösségépítő tevé-
kenység emberfüggő. Nem tudok
csak felekezetben gondolkodni,
hanem az egész faluközösség pász-
torának tartom magam. Ami néha
egy kicsit furcsa is lehet. Merem ál-
lítani, hogy a túlnyomórészt refor-
mátusok által lakott vidéken,
Ludastól Vásárhelyig miénk a leg-
nagyobb katolikus egyházközség a
környéken. A falunak majdnem
fele, mintegy 600 lélek tartozik hoz-
zánk, a templomba 120–200 ember
jár rendszeresen vasárnaponként.
Ez egyszerűen annak a következ-
ménye, hogy rövid történetünk
során a községben mindenki na-
gyon határozottan védi saját feleke-
zetének az értékét, de békésen
együttműködünk más felekezetek
tagjaival is. 

– S mindez annak ellenére alakult
így, hogy nem rendelkeznek több
száz éves múlttal, mint más olyan
települések, ahol akár Árpád-kori
templom is igazolja az egyházi je-
lenlétet. 

– Nagyon érdekes a búzásbese-
nyői katolikus közösség története,
amelyet a tavaly kiadott, általam
szerkesztett kötetben is megírtam
(sz. m.: Ifj. Czikó László: Katolikus
egyházközség és hitélet Búzásbese-
nyőben). Búzásbesenyő római kato-
likus hitéletének kialakulása a
XI–XII. századra tehető, ugyanis
egyházi vonalon a falu a kezde-
tekben a telegdi esperességhez
tartozott, a kerelőszentpáli leány-
egyházhoz. Egy 1497 októberében
keltezett okiratban szerepel, hogy
ebben az időben volt temploma,
amely elpusztult. 1635-ben a mik-
házi kolostor ferencesei látták el a
besenyői katolikusok lelki szolgá-
latát. A XVIII. században a refor-
mátusok elfoglalták a besenyőiek
katolikus templomát. 1720 és 1724
között nyílt konfliktus és összetű-
zés volt a két felekezet tagjai kö-
zött. Az erről szóló jegy-

zőkönyveket még nem is dolgozták
fel teljes egészében. Ezt követően
ugyanis a katolikusok „csórén”,
templom nélkül maradtak. Úgy
tartja a helyi szóbeszéd, hogy a
XIX. század közepén gróf Károly
Klára találkozott egy búzásbese-
nyői asszonnyal, aki sírva ment az
úton. Megállította, és megkér-
dezte tőle, mi történt. A válasz az
volt, hogy meghalt katolikus fia,
és csak akkor harangoz lelki üd-
véért a református pap, ha ad neki
egy forintot. A grófnő adott egy
forintot a gyászolónak, majd ké-
szíttetett egy harangot, és elküldte
a besenyői katolikusoknak. Ezt
azonban nem volt ahova tenniük,
és egy fára akasztották, majd egy
keresztet helyeztek alája, ami
most is megvan a falu központjá-
ban, ahova összegyűltek, imád-
koztak és miséztek. Így lett újra
katolikus közösség Búzásbese-
nyőn. És kész csoda, hogy 120 év
alatt sikerült templomot építeni, bő-
víteni, iskolát felhúzni (ami később
kultúrotthon lett), és ma már a leg-
nagyobb közösség vagyunk a kör-
nyéken.

– Lesz-e a kerek évfordulón meg-
emlékező ünnepség? 

– Tulajdonképpen a tavaly elkez-
dődött az az ünnepségsorozat, ame-
lyet szeptember 14-én a búcsún,
illetve 15-én zárunk le. Szőcs Csaba
fog misézni, majd a templomban el-
helyezünk egy emlékplakettet, amin
feltüntetjük, miként alakult ki a ka-
tolikus egyházközség, és természe-
tesen megemlítjük azt, hogy az
önálló egyházközség első plébá-
nosa Jakab Antal, a későbbi püspök
volt. Tavaly októberben a közösség
megkapta a püspök nevét viselő
emlékdíjat. 2013-ban felújítottuk a
templomot, új orgonát hoztunk.
Úgy érzem, méltón zárjuk le az ese-
ménysorozatot. 

– Hogyan lehet ma, az internet
világában közösséget építeni? 

– Talán az egyházközség történe-
téből eredendően is, van egy szokás
nálunk. Mise után vagy ünnepkor a
kereszt körül összegyűlnek az em-
berek, és beszélgetnek, sokszor
több mint fél órát is. Már az is jó,
hogy az emberek személyesen is el-
beszélgetnek egymással. Persze van
kórustalálkozó, nemrég megrendez-
tük a község elöljáróival közösen az
első Gyöngykoszorú találkozót.
Voltunk a nőszövetséggel egy ko-
lozsvári találkozón. Készülünk az
egyháztanács tagjaival egy szemi-
náriumra Csíkszentimrére. Tavaly-
tól működik a Kolping család
közösségünk. Nekünk nem kell 
különösebb reklám, mert van saját
internetes honlapunk, a www.bese-
nyoplebania.ro, ahol minden tevé-
kenységünk követhető. Ezenkívül,
mivel a faluban nincs mobiltelefon-
jel, whatsappon tartjuk a kapcsola-
tot az egyháztanács tagjaival. Ha
szükséges, rögtön jelzem, operatí-
van intézkedünk. 

– Talán ennek a korszerű kommu-
nikációnak köszönhetően sikerül a
fiatalokat is megnyerni? 

– Legkönnyebb a fiatalokról be-
szélni, de megszólítani, megtartani
őket egy közösségben a legnehe-
zebb feladat. A fiatalkor a mai vi-
lágban nagyon gyors átmenetet
jelent. Míg korábban a középisko-
lásokat (a IX–XII. osztályosokat)
tartottuk az ifjú nemzedék tagjai-
nak, mára már a VI–IX. osztályoso-
kat kell megcéloznunk. A másik
tényező, amivel számolnunk kell,
az az, hogy mire a fiatalokat egy kö-
zösségi ügy mellé állítanád, már
egyetemre, dolgozni mennek, csa-
ládot alapítanak, netán külföldre tá-
voznak. Még szerencse, hogy
falunkból kevesen járnak külföldre
dolgozni. Az is tény, hogy a mai fia-
tal nemzedék nagyon össze van za-
varodva. Nagyon gyorsan munkába
állnak a fiatalok. Nehezen fogadják
el a szülők tanácsait, de elvárják,
hogy az elődök irányt mutassanak
számukra. De ki az, aki megteheti
ebben az értékvesztett világban?
Amióta itt vagyok, voltak évek, ami-
kor jobban ment a fiatalokkal való
foglalkozás, volt, amikor nem. Jár-
tunk sízni, kirándulni a Hargitára,
nemrég szerveztem volna ingyen
egy tábort az Outward Bound szová-
tai táborába, de 8-10 jelentkező volt.
Azt is tapasztaltam, hogy nem tud-
tunk olyan komoly témákat felvetni,
mint amiről a Kolping család közös-
ségben szoktunk beszélni, mert
ehhez még nem elég érettek… Ez
nem azt jelenti, hogy nem próbálko-
zunk. Volt ifikörünk, filmklubunk.
2015-ben rekordlétszámban 38 fia-
tal bérmálkozott. Azt tervezzük,
hogy szeptember 15-én a búcsú
után egy jótékonysági kosaras bált
tartunk, aminek bevételével jozzá-
járulnánk a templom újrafedéséhez.
Már megbeszéltem egy búzásbese-
nyői lemezlovassal (DJ-vel), hogy
ő szolgáltatja a zenét. Remélem,
sokan leszünk, és nagyrészt 
fiatalok. 

Közösségépítés 
Értékvesztett generáció



Röviden
* Bukarestben rendezték a junior 2-es korosztályú

országos atlétikabajnokság első fordulóját, amelyen a
marosvásárhelyi Szász Albert Sportlíceum két verseny-
zője is első helyen végzett: 400 méter gátfutásban Da-
rius Marian Făgăraş 56,79 mp-es időeredménnyel,
míg Dacian Costea magsugrásban 3,90 méterrel lett
első. Mindketten a válogatott tagjai, június és július
folyamán felkészítőkön vesznek részt a serdülőkorúak
közelgő Balkán- és Európa-bajnokságára való tekin-
tettel. A versenyzőket Baczó László és Szabó Ferenc
tanárok készítik fel. (C.A.)

* Bronzérmet szerzett a X. Tusnád Maratonon az er-
dőszentgyörgyi Csizmadi Mihály Zsolt. A 45 éves

hosszútávfutó a 40–49 évesek korcsoportjában neve-
zett a versenyen, és 1.44:18 órás időeredménnyel do-
bogós lett a kategóriájában, a nyílt versenyben pedig a
9. helyen jegyezték a nevét. A Tusnád Maraton Tus-
nádfürdőről rajtolt, Európa egyetlen vulkanikus ere-
detű krátertavánál, a Szent Anna-tó partján ért véget,
és a futóknak a verseny nevével ellentétben „csak” 23
km-es távot kellett megtenniük, ami tehát közelebb áll
a félmaratoni távhoz, de a versenyzők 750 méter szint-
különbséggel is megküzdöttek, így a kettő együtt már
a hagyományos maratonhoz hasonló megterhelést je-
lent. A versenyen csaknem 600-an vettek részt többek
közt Romániából, Magyarországról, Szlovákiából,
Franciaországból, Németországból, Spanyolországból.
(C.A.)

Brazília kisebb meglepetésre
csak döntetlennel kezdte meg sze-
replését az oroszországi labdarúgó-
világbajnokságon: az E csoport első
fordulójában vasárnap 1-1-et ját-
szott Svájccal Rosztovban.

Némi meglepetésre a svájciak
kezdték határozottabban és bátrab-
ban a mérkőzést, ám a lendületük
csak pár percig tartott ki, majd át-
adták a területet a dél-amerikai
sztárcsapatnak. A brazilok egy
rövid ideig keresték a fogást ellen-
felük védekezésén, aztán a 11. perc-
ben sikerült először nagy helyzetet
kialakítaniuk, amelyből csak Pau-
linho pontatlan lövése miatt nem
lett gól. A brazilok fölénye folya-
matosan nőtt, a svájciak csak a vé-
dekezéssel törődtek, a játékrész
közepére azonban mégis hátrányba
kerültek Coutinho gyönyörű lövése
után.

A februári sérülése óta első tét-
mérkőzésén játszó, s lendületes já-
tékkal – valamint látványos
frizurával – visszatérő Neymar ve-

zette brazilok előnyük tudatában fo-
kozatosan visszavettek a tempóból,
s az utolsó negyedórára teljesen át-
adták a kezdeményezés lehetőségét
a riválisnak, mely ennek ellenére
sem tudott igazi helyzetet kialakí-
tani a félidő végéig.

A fordulás után Svájc a korábbi-
nál lendületesebb futballt játszott, s
mindössze öt perc elteltével egy
szögletet követően egyenlíteni tu-
dott. A brazil csapatot váratlanul
érte a kapott gól, néhány percig né-
mileg zavartan játszott, ám később
rendezte a sorait.

A dél-amerikaiak ismét átvették
az irányítást, ám a játékrész dere-
káig helyzetig sem jutottak el, majd
Coutinho rúghatott volna ismét
gólt, de célt tévesztett. A hajrára
már nyomasztó volt a brazil fölény,
sorra adódtak kecsegtető lehetősé-
gek Neymarék előtt, de vagy pon-
tatlanok voltak, vagy Sommer
hárított, így végül a vb egyik esé-
lyesének meg kellett elégednie a
döntetlennel.

A labdarúgó-világbajnokság ed-
digi mérkőzései Európa hegemóni-
áját hozták – az ilyenkor mindig
szinte szükséges, kivételt erősítő
szabállyal, Németország Mexikó el-
leni fiaskójával. Ugyanakkor Iz-
land, amelynek a teljes lakossága
Buenos Aires egyik negyedében el-
férne, elrontotta Messi rajtját,
Dánia olyan körülmények között is
nyert, hogy nem erőltette meg
magát Peruval, a horvátok Nigé-
riát, a franciák Ausztráliát verték
(az első videobíróval megítélt bün-
tetővel), míg a svájci „órakészítők”
borsot törtek a toronymagas esélye-
seknek kikiáltott brazilok orra alá.

A tizenegy mérkőzés között volt lát-
ványosabb és unalmasabb is, azon-
ban az általános irány az öreg
földrész uralma, és igen kevéssé va-
lószínű, hogy a veresége ellenére
Németország ne jutna tovább a cso-
portjából.

A focin túl, amelyet sokan máris
azért kritizálnak, hogy a nemzeti
csapatok mára másodrangúakká
váltak a dúsgazdag klubokkal szem-
ben, és ez a kimerítő idény végén
lévő játékosok teljesítményén és
visszafogott küzdőszellemén máris
lemérhető, az idei világbajnokság
nagy újdonsága a VAR, azaz a vide-
obíró, amely még négy éve is utópi-
ának tűnt. És mint minden
újdonságnak, máris számos nehéz-
ségbe ütközik a bevezetése. Vagyunk
még néhányan, akik emlékszünk,
hogy a sárga és piros lap 1970-ban
történt megjelenése után milyen rit-
kán használták ezeket a játékveze-
tők az első években, míg ma

gyakorlatilag nincs meccs lap nél-
kül, és sok esetben ötnél többet ki-
oszt a játékvezető. Ugyanez
történik, úgy tűnik, a videobíróval,
a játékvezetők még félve nyúlnak
ehhez a forradalmi eszközhöz. Néha
akkor sem, amikor pedig kellene,
hiszen voltak már ezen a vb-n is
szabálytalanul megadott gólok vagy
meg nem ítélt büntetők, amikor a
bíró nem akarta megnézni a vissza-
játszást, pedig lehet, meglepődött
volna, hogy az első megérzése téves
volt. A játékvezetők azonban egye-
lőre jobban bíznak magukban, mint
a videóban, vagy egyszerűen attól
tartanak, hogy az utólagos ellenőr-
zés idejére fölöslegesen áll a játék…

Nos, ebben az utóbbiban van va-
lami, és a hétfői játéknap egyik leg-
emlékezetesebb esete is ehhez
kapcsolódik. Történt ugyanis a
Szerbia – Costa Rica mérkőzésen,
hogy Diedhiou Malang szenegáli
játékvezető a hosszabbítás hetedik

(!) percében, amikor a dél-amerika-
iak minden emberrel rohamozták az
egyenlítés reményében a szerb
kaput, úgy döntött, megnézi a visz-
szajátszását annak, hogy Prijović
visszakézből kioszt egy nagy pofont
az ellenfelének. Teljesen szabályos
döntés, hiszen a sporinak meg kel-
lett győződnie, hogy milyen színű
lapot érdemel a szerb. Sárga lett a
vége, azonban a rohamozó Costa
Rica-iak lendületét mindenképpen
megtörte, arról nem is beszélve,
hogy a játékvezető fél perccel ké-
sőbb le is fújta a meccset.

Mindezek pedig a jelenlegi vide-
obíró-rendszer hiányosságait és
korlátait mutatják. És ha már az
IFAB, a labdarúgás szabályzatának
alakításával megbízott nemzetközi
testület bevetette a köztudatba, hogy
vizsgálja a lehetőséget, talán mégis
az effektív játékidő bevezetése lenne
a legjobb megoldás, vagy legalább
a nagy megszakítások idején (sérü-

lések, cserék, videózás) kellene
megállítani az órát, és akkor a já-
tékvezető hosszabbítása sem lenne
szubjektív. Ennek hozománya lenne,
hogy a bírók nem haboznának több
esetben visszanézni a vitatható tör-
ténéseket, illetve, mint nagyon sok
sportágban, a csapatok is kérhetné-
nek egy bizonyos számú visszané-
zést. És arról, hogy eltűnnének a
pályáról az undorító időhúzó takti-
kák (a teremfociban például, ame-
lyet szintén a FIFA irányít, és ahol
effektív a játékidő, nincs időhúzás),
ne is beszéljünk… (Drukker)

A címvédő Németország nagy
meglepetésre 1-0-ra kikapott vasár-
nap Mexikótól a moszkvai Luzs-
nyiki Stadionban, az oroszországi
labdarúgó-világbajnokság F cso-
portjának első fordulójában. A cse-
reként pályára lépett mexikói
Rafael Márquez ötödik világbaj-
nokságán kapott lehetőséget, és
ezzel csatlakozott rekorder honfitár-
sához, az ugyancsak öt vb-n szere-
pelt Antonio Carbajalhoz és a
német Lothar Matthäushoz.

Nagy iramban, mindkét oldalon
helyzetekkel indult a találkozó, a
veszélyesebb lehetőségek Neuer
kapuja előtt alakultak ki. A mexikó-
iak bátran támadtak, többször is át-
játszották a kissé meglepett német
védelmet, de a befejezéseket rendre
elpuskázták. A játék színvonala
remek volt, a labdát többet birtokló
címvédő is próbálkozott, de a táma-
dásszövése erőtlenebbnek tűnt,
mint a riválisé. A gyors kontrából
esett gól feltüzelte a németeket, töb-
bek között egy kapufával válaszol-
tak – Kroos szabadrúgása után

Ochoa tolta a keresztlécre a labdát
–, de a szünetig nem sikerült egyen-
líteniük. 

A fordulást követően nem válto-
zott a játék képe, meddő német fö-
lényt és gyors mexikói
ellentámadásokat láthatott a közön-
ség, bár utóbbiak száma csökkent
az első félidőhöz képest. Az idő elő-
rehaladtával egyre jobban fáradt a
közép-amerikai gárda, amelyet be-
szorított ugyan a világbajnok, de túl

lassan, körülményesen járatta a lab-
dát, így valódi helyzetet csak el-
vétve tudott kialakítani. A hajrában
néha kijött a szorításból a hősiesen
védekező mexikói csapat, de a fi-
zikailag és mentálisan fáradt játé-
kosok jóval kevésbé voltak
„élesek”, mint korábban. A csere-
ként beállt Brandt a végén még lőtt
egy kapufát, de ez kevésnek bizo-
nyult, hogy a címvédő elkerülje a
vereséget.

Vereséggel kezdtek 
a címvédő németek a foci-vb-n

Nem bírt a svájciakkal 
a brazil csapat

Európa hegemóniája 
– videobíróval vagy éppen anélkül

Az E csoport állása
1. Szerbia 1 1 0 0 1-0 3
2. Brazília 1 0 1 0 1-1 1
3. Svájc 1 0 1 0 1-1 1
4. Costa Rica 1 0 0 1 0-1 0

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnokság, F csoport, 1. forduló: Mexikó – Né-

metország 1-0 (1-0)
Moszkva (Luzsnyiki Stadion), 78.011 néző, vezette: Alireza Fag-

hani (iráni).
Gólszerző: Lozano (35.).
Sárga lap: Morano (40.), Herrera (90.), illetve Müller (83.),

Hummels (84.).
Mexikó: Ochoa – Salcedo, Ayala, Moreno, Gallardo – Herrera,

Guardado (74. Márquez) – Layun, Vela (58. Alvarez), Lozano (66.
Jiménez) – Hernandez.

Németország: Neuer – Kimmich, Boateng, Hummels, Platten-
hardt (79. Gomez) – Kroos, Khedira (60. Reus) – Müller, Özil,
Draxler – Werner (87. Brandt).

A labdarúgó-vb mérkőzéseinek 
televíziós közvetítési rendje

Június 19., kedd:
* 15.00 óra: Kolumbia – Japán (H csoport)
* 18.00 óra: Lengyelország – Szenegál (H csoport)
* 21.00 óra: Oroszország – Egyiptom (A csoport)

Június 20., szerda:
* 15.00 óra: Portugália – Marokkó (B csoport)
* 18.00 óra: Uruguay – Szaúd-Arábia (A csoport)
* 21.00 óra: Irán – Spanyolország (B csoport)

Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti 
a TVR HD, a TVR 1 és az M4 Sport.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnokság, E csoport, 1. forduló: Brazília –

Svájc 1-1 (1-0)
Rosztov, 43.109 néző, vezette: César Arturo Ramos (mexikói).
Gólszerzők: Coutinho (20.), illetve Zuber (50.).
Sárga lap: Casemiro (47.), illetve Lichsteiner (31.), Schär (65.),

Behrami (68.).
Brazília: Alisson – Danilo, Miranda, Thiago Silva, Marcelo – Ca-

semiro (60. Fernandinho), Paulinho (67. Augusto) – Willian, Phi-
lippe Coutinho, Neymar – Jesus (79. Firmino).

Svájc: Sommer – Lichtsteiner (87. Lang), Schär, Akanji, Rodri-
guez – Behrami (71. Zakaria), Xhaka – Shaqiri, Dzemaili, Zuber –
Seferovic (80. Embolo).

Lerí a csalódottság a visszatérő Manuel Neuer (b) arcáról: mindenre számítottak, csak vereségre nem a képen diadalittasan ünneplő mexikóiak ellen
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Június 14-én a Magyar Házban
sor került a Sorsfordító nők az el-
múlt 100 évben című rendezvényre,
amelyen a magyarsárosi és dicső-
szentmártoni magyar nők vettek
részt. 

A találkozót Barabás Annamária,
az RMDSZ dicsőszentmártoni nő-
szervezetének elnöke nyitotta
meg. Csép Andrea, a megyei nő-
szervezet elnöke, parlamenti kép-
viselő a jelenlegi találkozó
fontosságát méltatta, felidézve a
már lezajlott hasonló témájú ren-
dezvényeket. Doszlop Lídia is kö-
szöntötte a közönséget.
Felelevenítette az egykori nagy-
asszonyok egész sorát, akik múl-
tunk példaképei tárházát alkotják.
Ezután sor került a magyarsárosi
nők bemutatkozására, jelen voltak

Tóth Katalin és Udvari Margit ta-
nítónők.

Tóth Katalin négy személyiséget
mutatott be. Bustya Elza tanítónő
1954–1991 között tanított a ma-
gyarsárosi iskolában, s lelkészfele-
ségként az 1978-ban zajló
templom- és harangláb-felújítási
munkálatok megszervezésében vál-
lalt oroszlánrészt és kicserélték a
templombelsőt díszítő kézimunká-
kat. Tóth Zsuzsanna munkásnő az
1963–1997 közötti időszakban
gondnokfeleségként, amikor az
unitárius egyháznál nagyméretű
javítási munkálatok zajlottak, sze-
repet vállalt a templombútorzat
felújító munkálatainak megszer-
vezésében. Kiss Anna alpolgár-
mester munkásságával
nagymértékben hozzájárult a kö-

zösség életének pozitív alakulásá-
hoz. Ezután Tóth Katalin Udvari
Margit munkásságát ismertette.
Udvari Margit viszont Tóth Kata-
lin magyarsárosi tanítónő szerteá-
gazó tevékenységét méltatta:
többek között beszámolókat, cik-
keket ír a közösség, az iskola, az
egyház, a falu eseményeiről a 
Népújságban. A magyarsárosi uni-
tárius nőszövetség társelnöke kü-
lönböző témájú előadásokkal,
irodalmi és helyi hagyományok
ismertetőivel, ötletekkel gazda-
gítja a nőszövetség és a közösség
életét.

Az ünnepi hangulat kissé humo-
rossá vált, amikor Szlovácsek Ida
nyugdíjas magyar szakos tanár és
Molnár Margit tanítónő beszélgetni
kezdtek. Előbb életrajzi adatokat is-

mertünk meg. Szlovácsek Ida 1939-
ben Marosvásárhelyen született, is-
koláit Dicsőszentmártonban,
Nagyenyeden és Kolozsváron vé-
gezte. 1962-ben a Babeş–Bolyai
Tudományegyetem bölcsészkarán
magyar szakos tanári diplomát szer-
zett. Tanított Vámosgálfalván, a go-
vorai gyermekszanatóriumban,
Ádámoson, Küküllődombón és Di-
csőszentmártonban. 1991 óta nyug-
díjas, a ’70-es évek végétől
újságokban és folyóiratokban
közöl. 

Az 1989-es sorsfordító időkben
tagja volt a helyi RMDSZ vezető-
ségének, a Sipos Domokos Műve-
lődési Egyesület vezetőségének,
majd később a Kis-Küküllő Ala-
pitvány kuratóriumának. Nagy
szeretettel és izgalommal szervez-
ték a március 15-i ünnepségeket.
Sikeresen szervezte az irodalmi
kör író-olvasó találkozóit, szer-
kesztőségek munkatársait (a Mű-
velődést, a Népújságot) hívták
meg. Ebben az időben kiemelkedő
esemény volt a Sipos Domokos
centenáriumi rendezvény 1992

őszén. Az ünnepségek alkalmával
Sipos Domokos hamvait a közte-
metőben helyezték el, és az unitá-
rius templomkertben felavatták a
mellszobrát. Sok és nehéz felada-
tokat oldottak meg az akkori veze-
tők, dr. Kakassy Sándor és Puskás
György irányításával. Szlovácsek
Ida munkásságáért három díjat ka-
pott: Ezüstgyopár díjat, PRO
URBE díjat, és Könyv és Gyertya
díjat.

Megalapította a Sárga Rózsa
nyugdíjasklubot, idén 28. alkalom-
mal irányította a Kis-Küküllő menti
szavalóversenyt.

Szlovácsek Ida üzenete a hallga-
tóságnak: legyenek célkitűzéseid,
toborozz társakat, legjobb orvosság
a munka, a legfontosabb erő a sze-
retet.

Az ünnepség díszoklevelek és vi-
rágok kiosztásával, Csép Andrea el-
ismerő és Barabás Annamária
köszönő szavaival zárult. 

Szlovácsek Ida 
és Barabás Annamária 

(rövidített szöveg) 
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Szerkeszti: Mezey Sarolta

Sorra érkeztek a Hatvanhárma-
sok, arcukon a viszontlátás örömé-
vel, bajtársias hátbavágás, egymás
szemébe nézés, hogy vagy kérdé-
sekkel. Visszhangzott a terem a ne-
vetéstől, az újabb felkiáltásoktól:
nézzétek, ki van itt! Igaz, már hi-
ányzott a ruganyos járás, némelyik-
nek sétabotnak álcázott segítő volt
a kezében, másik feleségébe ka-
rolva érezte csak magát biztonság-
ban, és bizony „elnehezedtek a
tündérléptű lányok” is, de szépek
voltak, vidámak. Az öröm felhőtlen
volt, számolták, ki mindenki érkezett,
téged mikor is láttunk utoljára, hát
öregem, pocakosodsz te is, ott voltál
az ötvenévesen? Az asztal körül
ülve lassan elcsendesedtek, egy-
másra figyeltek, istenem, hát ez már
az ötvenötödik, ezt is megértük.

Akkortájt, 1957-ben fiatal zöld-
fülű daliák és éretlen kisasszonykák
voltak, akadtak közülük, akik éppen
csak betöltötték a 16. életévüket, hi-
szen abban az időben szovjet min-
tára a középiskolások 10. osztály
végén már érettségiztek, a gimná-
zium mindössze három év volt. Így
aztán, aki korán kezdte iskoláit, 
hétéves kora előtt, már 16 évesen
egyetemista lehetett, és az orvosi
egyetemet 22 éves korára el is vé-
gezte, megkezdhette orvosi karrier-
jét ilyen fiatalon. Úgy jöttek ők
tanulni az egyetemre, „ahogy a táj
ölén a patakok:/ eredt, szaladt, talál-
kozott a sok/ tudásra éhes és tudást
hozó” (Lászlóffy Aladár) Mi tar-
totta bennük a lelket? Kányádi Sán-
dor megírta helyettük is a biztatást:
„építsd föl minden éjszaka/ építsd
föl újra s újra/ amit lerombolt ben-
ned a/ nappalok háborúja”.

Mert napi háború dúlt, a háttér-
ben nem névtelen, de jól ismert sze-
mélyek döntöttek, ki marad benn, ki
menjen, mert „osztályidegennek”
minősült, mert szüleit kuláklistára
tették, mert apja kis szabóműhelyé-
ben egy kisegítővel dolgozott, ez
már kizsákmányoló, mert apjának
cséplőgépe volt, s ő ezt káderlapjára
nem írta be. Kik döntötték el, kerül-
jön fel a kirúgandók listájára akár a
hatodév félévi vizsgája előtt? Volt,
akit évfolyamáról kirúgva csak
három év múlva vettek vissza egye-
temi tanulmányait folytatni és befe-
jezni, így aztán a Hatvanhármasok
évfolyamára került vissza, most itt
lehet köztük.

Az egyetemi hallgatói státusz
nap mint nap hajszálon függött, a
hatalom mondta meg, ki voltál és ki
vagy. A legjobb túlélési taktika
Márai Sándor Halotti beszéd versé-

nek soraiban rejlett: „Maradj nyu-
godt, (…) Te hallgass és figyelj”.
Honnan tudta volna ezt a hatvanhár-
mas nemzedék, Márait az ismeret-
lenségbe üldözte a hatalom, maradt
tehát a józan ész. Aki megúszta,
annak elkövetkezhetett 1963.

Az etikai szellemű hippokratészi
esküt a Hatvanhármasok mindvégig
elmondatlanul is megtartották, nyu-
godtan nézhettek egymás szemébe.
Ha akadtak volna is köztük, akik a
rendszer hamis szólamait elhitték, s
akár szerepet is vállaltak a diákság
vezetőiként, diáktársaik ellen soha
nem tettek elvtelen lépéseket. Vajon
ugyanúgy tiszták maradtak neve-
lőik, oktatóik, professzoraik, rekto-
raik? Majd az utókor, mondjuk
ilyenkor.

„Nagyon szépnek, emberinek
tartom ma is: soha senkinek nem ju-
tott eszébe, hogy ki honnan jött, mi
a nemzetisége, a vallása, az anya-
nyelve. Mi egyszerűen az Évfolyam
voltunk. És ez így nagyon jó volt.
Ilyesmit már hiába is keresnénk az
egykori szocialista országokban –
írta a kötet egyik emlékezője.

A 93 éves Dienes Sándor pro-
fesszor köszönti őket, aki a maros-
vásárhelyi egyetem első
évfolyamának diákja volt 1945-ben.
A most is fürge mozgású professzor
kezdhette volna így is a köszöntést:
„Rector Magnificus, tisztelt Szená-
tus, nagyrabecsült professzorok és
hallgatók!” De nem tehette, mert
rajta kívül csak a hasonlóan idős
Fazekas Béla professzor volt jelen,
valamint a hajdani Hatvanhárma-
sokból huszonegy véndiák, meg né-
hány hozzátartozó. Dienes Sándor
1945-ben a Marosvásárhelyre he-
lyezett orvosi egyetem legelső év-
folyamára iratkozott be, és
1951-ben végzett. Proustot idézve
az eltűnt idő nyomában haladva
foglalta össze az egyetem múltját.

1945-ben a hadügyminisztérium
az 5205-ös rendeletében közölte,
hogy a hajdani marosvásárhelyi
hadapródiskolát kölcsönadja az ok-
tatási minisztériumnak a városba át-
helyezett orvosi egyetem céljára.
(Később, a gyógyszerészeti kar be-
indulása után az egyetemi rang el-
tűnt, a román fordításban a
főiskola/intézet szerepelt: institut)
1945. október 3-án átadták az új
épületet az új egyetemnek. Már az
év november 3-án megszervezték
az első felvételit, mely inkább elbe-
szélgetés volt a majdani mediku-
sokkal, mintsem vizsga. Dienes
professzor felidézte hajdani pro-
fesszorai nagyságát, hatalmas tu-

dásukat, műveltségüket, emlékezett
magas fokú tudományos előadása-
ikra, emberi magatartásukra. Pro-
fesszortársa, a 92 éves Fazekas Béla
a másik meghívott vendég volt. Ő
amerikai fogságba került a második
világháború végén, majd 1946-ban
jelentkezett a felvételire. A felvéte-
lin Putnoky Gyula és Haranghy
László professzorok kérdezgették,
de nem a tárgyi ismereteiről, hanem
arról, hogy miért akar orvos lenni.
Elmondta, mit látott ott, és hogy ő
ettől kezdve segíteni akar a szenve-
dőkön. Ez elég volt, hivatástudatból
jelesre felelt, csak annyit mondtak
neki: menj, és iratkozz be!

Professzoraik után az öregdiákok
emlékeztek, egyikük rímekbe fog-
lalt tréfás művét olvasta fel a haj-
dani diákéletükről, felidézte a „zöld
kocka bentlakás” építéséhez a diák-
ság hozzájárulását, a téglagyártást,
a menzai „gyaloglást”, a mai diákok
nem is tudják, mi volt az. Majd
azokra emlékeztek, akik már nin-
csenek köztük, a hajdani 75 főből
25-en már nem élnek, öt társuk hol-
létéről pedig semmit nem tudnak.
Egyikük felolvasásában felhangzott
Kányádi Sándor Szelíd fohász című
verse. Mély csendben hallgatták
egy emberi élet summáját: „nem
marad-e sziklára hullt/ magokként
vajon terméketlen/ mit egy hosszú
életen át/ a jövendőnek elvetettem//
tudom sokat eltékozoltam/ abból
mit rám bíztál sokat/ de azért ne ta-
gadd meg tőlem/ holtomban se ál-
dásodat”. Aztán körbejárt a
mikrofon, megszólaltak a Hatvan-
hármasok, névsor szerint kaptak
egy-két szóra időt, hogy magukról
beszámoljanak. Amit elmondtak
életükről, az bizonyság volt arra,
hogy a soha el nem mondott orvosi
eskü hatotta át és irányította orvosi
működésüket, emberi helytállásu-
kat. (Még akkor is, mikor a hatalom
kegyeit kereső rektor elvtárs egy
egész évfolyam magyar orvost
ajánlott fel a Kárpátokon túli or-
szágrésznek.) Arról beszéltek, mit
adott számukra ez az egyetem az ott
eltöltött hat év alatt: becsületet ta-
nultak, hivatástudatot, a legkivá-
lóbb tanárok előadásait hallgatták,
helytállást ott, ahova kerültek. Úgy
indultak pályájukon, hogy a szenve-
dőket segítsék, „Minket várnak vi-
déken, falun, ott szükség van ránk,
elhittük ezt, sok esetben ez igen tá-
voli, erdélyi számára ismeretlen
életmódban élő népességet jelentett,
de beletanultunk mindenbe”, meséli
egyikük. „Amit magammal vittem
innen az egyetemről és a szülőföl-

demről Németországba, azt itt ta-
nultam. Soha nem kerültem orvos-
ként olyan helyzetbe, hogy ne
tudtam volna helytállni, olyan kép-
zést kaptam, hogy az minden hely-
zetben segített”, mondta egyik
évfolyamtárs, aki férjével évtizedek
óta idegen nyelvi közegben él. „Vé-
gigdolgoztam az életemet, kiszá-
moltam, összeadtam, hogy hét évet
ügyeltem az életemből, az hétszer
háromszázhatvanöt nap, még ki-
mondani is hihetetlen. Most 80 éves
vagyok, de nem változtatnék az
életemen akkor sem, ha lehetne. Ha
otthon voltam, akkor is készenlét-
ben kellett állnom szülész-nőgyó-
gyászként, ha éjszaka tegyük fel a
kórházban ügyeletes kollégának in-
dokolt abortuszt kellett elvégeznie.
Mint tudjátok, a hatvanas évektől
kezdődően az ilyen műtétet végző
orvos mellett lennie kellett még egy
szakorvosnak, és nem ritkán jelen
volt egy szekus is, nézte, mit csiná-
lunk, vigyázott Ceauşescu elvtárs
irányelveire, ő állapította meg, in-
dokolt-e a műtét. Na, ezek tették
tönkre idő előtt az orvos egészsé-
gét”, foglalta össze életútját egyi-
kük.

Az együttlét talán legderűsebb
pillanatai az ifjúkori énükkel való
szembenézés volt, megelevenedtek
a hat év legemlékezetesebb pillana-
tai előttük, a már eltávozott évfo-
lyamtársuk, Telegdy Pál jóvoltából,
aki minden eseményen fényképező-
gépével volt jelen. Aztán maga be-
rendezett sötétkamrájában gyártotta
százával a fekete-fehér képeket.
Ebből mindnyájuknak jutott, látták
önmagukat az étterem falára a mo-
dern technika jóvoltából kivetítve:
sportolás, víkendtelepi játékok, erő-
demonstrációk közben, sörözés a
Somostetőn, szalonnasütés Maros-
főn, fehér köpenyes medikusok sora
az egyetem előtt, majd a nyári kato-
nai kiképzések egyenruhás hősei
menetelése közben, öltönyös séta a
főtéren lányszemlék céljából…
Mindez megelevenedett egyszerre.
Az ott én vagyok, látod? Melyikünk
áll a hátam mögött? Neked még
akkor volt hajad! Te jó ég, ki ez a
piszkafa, csak nem én? Harsány be-
kiabálások záporoztak, feltörő ne-
vetés. Egy kicsit jelen volt Telegdy
Pali is, akinek képei nélkül a Schne-
ider Izabella „évfolyamszőttes”
könyve színtelenebb lenne, és az
évfolyamtársaknak se lenne mit
mutogatni az unokáknak: látod, ez
voltam én!

Schneider Izabella Világítottunk
című krónikájában ezt írja: „Tuda-
tában vagyunk annak, hogy bár na-
gyon kis részei, de részei vagyunk

Erdély történetének, a magyar or-
vosképzésnek, és a magyarságkuta-
tásnak is pirinyó tárgya ez az
évfolyam”. „Nehéz körülmények
között végeztük el az egyetemet –
írja. – Nehéz volt a minket sújtó kí-
vánalmaknak eleget tenni. Szétszó-
ródtunk a világban. Kevés
kapcsolatot tartottunk egymással.”
Mégis, az évfolyam tagjai negyven-
ötven éves barátságokkal dicseked-
hetnek, szeretetben és barátságban,
kölcsönös megbecsülésben igye-
keztek a mindenkori találkozókra,
írta az egyik évfolyamtárs, aki most
betegsége miatt nem lehetett Ma-
rosvásárhelyen. Megkérdezték a
Németországban praktizáló Izabel-
lától, miért csinálja, mit akar ezzel,
nem elég neki, hogy sikeres regény-
író, még krónikát is akar írni?
„Hogy miért csinálom az összekö-
tősdit, miért szövöm össze a szála-
kat szőttessé? Meggyőződésből. Én
szeretném, ha szeretnének. Én sze-
retnélek szeretni benneteket. Szíve-
sen csinálom.” Évfolyamkrónikája
mottójául az egymás iránti Szerete-
tet választotta. Most Marosvásárhe-
lyen, ha már nem is tud részt venni
gyengülő egészsége miatt a találko-
zón, de láthatatlanul is ott volt köz-
tük, társai megemlékeztek róla.
Mert rászoktatta őket, hogy törőd-
jenek egymással, amikor csak lehet,
szervezzék még meg a találkozókat.
A negyvenéves találkozón emlék-
táblát helyeztek el rektori engedély-
lyel az egyetem előcsarnokában. A
tábla szövege itthon csak nagy so-
kára megismert költő versének két
sora: „Üzenem a háznak, mely föl-
nevelt,/ a fundamentum istentől
való. Tanáraink emlékére, az 1963-
as évfolyam”. Később megtudták,
hogy a tábla a nemrég létrehozott
egyetemi múzeum egyik termében
rejtőzködik.

Schneider Izabella évfolyamtársa
és a kötet szerkesztésében segítője,
Grépály András így írt a Világítot-
tunk végén: „Hát tessék, kérem, a
folytatást is megírni, lehet egyedi-
leg is, nem feltétlenül kell közösen!
Minden leírt szó abból az időből
aranyat ért”. 

A találkozó résztvevői pedig,
akik boldog órákat töltöttek együtt,
és akik életükkel világítanak ebben
az egyre inkább elsötétülő korban,
így búcsúztak: Isten adjon vala-
mennyiünknek újabb találkozást!

Serdült Benke Éva
2018. június 1-2.
A fenti szöveg rövidített változata

a szerző írásának, mely teljes egé-
szében a Magyarországon megje-
lenő Átalvető szeptemberi számá-
ban olvasható majd.

Életükkel világítottak

Sorsfordító nők találkozása Dicsőszentmártonban



Kihalás fenyeget minden ötö-
dik vadon élő emlősfajt
Nagy-Britanniában – számolt
be a BBC hírportálja egy új
kutatásról.

A vörös mókus, a vadmacska, a
szürke hosszú fülű denevér is sze-
repel a 12 faj között, melyek a
vadon élő emlősök első brit „vörös
listájára” kerültek.

Az emlősök védelmével foglal-
kozó egyesület (Mammal Society
and Natural England) tanulmánya
szerint a klímaváltozás, az élőhely
elvesztése, a kártevőirtók és a be-
tegségek számlájára írható, hogy
majdnem minden ötödik emlősfajt
kihalás fenyeget. A jelentés szerint
elmúlt 20 évben csaknem 70 szá-
zalékkal csökkent a tüskés sünök
és a közönséges kószapockok
száma, ám vannak fajok, amelyek-
nek mind a populációja, mind az
elterjedtsége nőtt, ilyen a vidra, a
nyuszt, a menyét, a borz, a gím-
szarvas, az őz és a vaddisznó.

Ez volt húsz év alatt az első át-
fogó felmérés a vadon élő emlő-
sökről az országban – írták a
kutatók, akik 58 szárazföldi emlős-
faj adatait elemezték több mint 1,5
millió biológiai adatfelvétel alap-
ján. Vizsgálták az egyedszám ala-
kulását, az elterjedtséget, a

trendeket és a jövőbeli kilátásokat.
A veszélyeztetettség fokának

megállapításához a Természetvé-
delmi Világszövetség (IUCN) kri-
tériumait vették alapul.

Súlyosan veszélyeztetett kategó-
riába három fajt soroltak: a vad-
macskát, a közönséges denevért és
a házi patkányt. A veszélyeztetettek
közé került a vörös mókus, a hód és
kószapocok és a szürke hosszú fülű
denevér, sebezhetőnek ítélték a
sünt, a mogyorós pelét, az orkney-i
pockot, a közönséges kései dene-

vért és a nyugati piszedenevért.
Fiona Mathews, a felmérést ké-

szítő állatvédő egyesület elnöke el-
mondta, hogy azért volt szükség a
kutatásra, mert húsz éve nem vé-
geztek ilyet, miközben az ország-
ban hatalmas változások mennek
végbe, házak, utak, vasutak épül-
nek, átalakul a mezőgazdaság.

John Gurnell, a Queen Mary
Egyetem ökológusa szerint a tanul-
mány adatai jelentik a kiindulópon-
tot a vadvédelmi intézkedések
kidolgozásához.

Kihalás fenyeget 
minden ötödik vadon élő emlősfajt

Viharban születtem címmel életműkoncertet ad Hobo (Földes László)
2019. március 30-án a Papp László Budapest Sportarénában.

„Többórás koncertet adok, amelyben egy előadásban felmutatnám öt-
venévesnél hosszabb pályám legfontosabb elemeit” – idézte Hobót a szer-
vezők által az MTI-hez hétfőn eljuttatott közlemény.

Mint írták, a koncert Hobo pályája kezdetével, a fekete blueszal, a Rol-
ling Stonesszal, a Doorsszal, Jimi Hendrix magyarra fordított számaival
indul, elhangzanak a Hobo Blues Band számára legfontosabb dalai, fontos
részt kap a költészet szolgálata és tisztelete, „ami gyermekkorom óta vé-
gigkíséri életemet”, és megjelenés előtt álló lemeze, a Hé, Magyar Joe
egy részét is előadja. Utóbbi novemberben kerül színpadra a Nemzeti
Színházban.

Hobo jövő márciusi Aréna-koncertjén fellép néhány új és régi alkotó-
társa, Póka Egon és Tátrai Tibor, de ott lesz Deák Bill Gyula és Cserhalmi
György is. (MTI)

Hobo jövő márciusban életmű-
koncertet ad az Arénában

Kétezer éves temetkezési
barlangot találtak Észak-Iz-
raelben, Tibériás város köze-
lében – jelentette a The
Times of Israel című angol
nyelvű honlap.

A Kinneret – vagy másik nevén
Genezáreti – tó partjánál fekvő Ti-
bériás város közelében, egy építke-
zésen bukkantak az értékes
régészeti leletre, amikor egy új
épület alapozásakor furcsa módon
minden betont elnyelt a föld, mint
utóbb kiderült, a barlang egyik te-
metkezési kamrája.

Izraelnek ezen a vidékén, a Ti-
berius római császár tiszteletére i.
sz. 18-ban, Heródes Antipász zsidó
fejedelem által alapított város kör-
nyékén korábban csak egy hasonló
barlangot találtak, noha az i. e. 1.
és az i.sz. 2. század között ezen a
vidéken általában ilyen sziklasí-
rokba temetkeztek.

A három helyiségből álló szikla-
barlang előterében piros-sárga-
fehér festett fal nyomaira leltek, s
a két temetkezési kamrában – a be-
ömlesztett friss beton eltávolítása
után – épségben megtalálták a ha-
lottak elhelyezését szolgáló mélye-

déseket. A temetkezőhely valószí-
nűleg egy módosabb család tulaj-
dona lehetett, erre utalnak a
minőségi módon és magas színvo-
nalúan kialakított falak, a díszítés
és a görög feliratok.

A korban az volt a szokás, hogy
a halottakat sziklasírokban helyez-
ték el, majd egy év elteltével kő-
vagy kerámiaurnákba gyűjtötték
csontjaikat. Ezeken az osszáriumo-
kon, vagyis csontkamrákon, vala-
mint a kamra falán görög
feliratokat találtak, de ez nem je-
lenti az itt eltemettek pogány szár-
mazását, ugyanis a zsidók is
átvették a hellenisztikus kultúrát,
illetve annak számos elemét, pél-
dául a tehetős zsidók is görög ne-
veket használtak.

A régészek szerint a nyomok
arra utalnak, hogy sírbarlangot az
ókorban már kirabolhatták. Az iz-
raeli régészeti hatóság feldol-
gozza és tanulmányozza a
leleteket, a városi hatóságok
pedig megígérték, úgy fogják át-
alakítani az építkezési terveket,
hogy ne okozzanak további káro-
kat az értékes ókori maradvány-
ban.(MTI)

Kétezer éves temetkezési 
barlangra bukkantak

Jót tett Harry herceg májusi esküvője az
egyébként meglehetősen komor időket élő
brit kiskereskedelemnek, amelynek for-
galma meredeken megugrott a múlt hónap-
ban.

A brit statisztikai hivatal (ONS) csütörtöki adat-
ismertetése szerint májusban 3,9 százalékkal nőtt
éves összevetésben a kiskereskedelmi áruforgalom
az áprilisban mért 1,4 százalékos tizenkét havi nö-
vekedés után.

Az ONS szerint az eladások élénkülésében szere-
pet játszhatott a nyárias májusi időjárás, valamit az,
hogy tavaly májusban alig 0,8 százalékkal nőtt éves
összehasonlításban a brit kiskereskedelmi forgalom.

A statisztikai hivatal szerint azonban a kiskeres-
kedelmi cégektől érkező visszajelzések arra is utal-
nak, hogy a hercegi esküvő szintén költekezésre
ösztönözte a fogyasztókat, legalábbis az élelmiszer-
és a háztartásicikk-boltokban.

Harry herceg – Károly brit trónörökös és a néhai
Diana hercegnő másodszülött fia, II. Erzsébet ki-
rálynő unokája, aki a hatodik helyen áll a brit trón-
öröklési sorban – május 19-én esküdött örök hűséget
Meghan Markle egykori amerikai színésznőnek a
London nyugati határában fekvő Windsor ősi királyi
rezidenciáján. A nyárias időjárás közepette tartott
hercegi menyegzőt – ahogy az Nagy-Britanniában
ilyenkor hagyomány – országszerte százezrek ünne-
pelték utcabálokkal, piknikekkel, és a brit kormány
engedélyezte, hogy a pubok a jeles napon a szoká-

sosnál hosszabb ideig, hajnalig nyitva tarthassanak.
A hagyományos brit áruházláncok mindazonáltal

meglehetősen komor időszakot élnek át.
Legutóbb, a múlt héten a Poundworld nevű, 355

boltot működtető, 5100 alkalmazottat foglalkoztató
országos áruházlánc közölte, hogy csődgondnokság
alá került, és befektetőket keres.

Egy héttel korábban a House of Fraser patinás lu-
xusáruház-hálózat jelentette be, hogy 59 nagy-bri-
tanniai üzletéből 31-et bezár, hatezer munkahelyet
megszüntetve.

Nem sokkal korábban a Maplin elektronikai áru-
házlánc, a Toys ‘R’ Us játékbolthálózat, valamint a
Mothercare és a Carpetright áruházláncolatok is
csődgondnoksági eljárásokat, illetve boltbezárásokat
jelentettek be.

A legutóbbi aktivitási adatokból kiderül, hogy a
brit gazdaság egésze is stagnáláshoz közeli állapot-
ban van.

Az ONS május végén közzétett, részletes adatokra
épülő második becslése azt mutatta, hogy a brit hazai
össztermék (GDP) negyedéves összevetésben mind-
össze 0,1 százalékkal bővült 2018 első negyedévé-
ben.

Ez azt is jelenti, hogy a brit gazdaság teljesítmé-
nye elszakadt a többi globális erőcentrumétól. Az
Európai Unió és a hét legfejlettebb ipari hatalom
(G7) egyaránt 0,4 százalékkal, a G7 átlagán belül az
amerikai gazdaság teljesítménye 0,6 százalékkal bő-
vült az idei első negyedévben. (MTI)

Jót tett a hercegi esküvő 
a brit kiskereskedelemnek

Forrás: Érdekes Világ

Forrás: Femina.hu

Forrás: Múlt-kor
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Forrás Glamour



ADÁSVÉTEL

ELADÓ különleges ház pirosban, a

Vácmányon (Koronka), alkudható

áron. Tel. 0749-044-500. (9081-I)

ELADÓ házhely, 22,5 ár terület

Nagyernye községben, a város felőli

bejáratnál, jobboldalt, a község ele-

jén. Érdeklődni a 0265/217-094-es

telefonszámon. (9076-I)

NÉMET ÁGYBETÉTEK eladók a

Niki Park üzletben. Nyugdíjasoknak

20% kedvezmény. Tel. 0744-438-

594. (20084)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-

621. (6887-I)

MÁSFÉL SZOBÁS lakrész eladó a

Kárpátok sétányon. Ára: 38.000 euró.

Tel. 0755-911-482. (9140-I)

ELADÓ sírhely a katolikus temető-

ben. Tel. 00-36-30-349-4550. 

(9147-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011.

(9145)

TŰZIFA (gyertyán, csere) eladó házhoz

szállítva. Tel. 0745-793-465. (9144)

ELADÓ kemény tűzifa házhoz szállítva.

Tel. 0740-570-753. (9144)

MINDENFÉLE

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,

és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-

ranciával. Tel. 0722-846-011. (8841)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (20037)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket, harmonikaajtókat, termopán

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.

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

(9049)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-

lunk személyzettel. Tel. 0749-543-

104. (6018-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.

0748-020-050. (8893)

HETI 5 ALKALOMRA, napi 4 órára

bejárónőt keresek. Tel. 0726-692-

020, 0743-179-407. (sz.-I)

IDŐS ASSZONY gondozására nőt

keresek. Tel. 0740-861-159. (9012)

VÁLLALOK: bádogosmunkát (csator-

názást), tetőjavítást, „lindabozást” és

cserépforgatást. Tel. 0751-847-346.

(8988)

ALKALMAZUNK hegesztőket, laka-

tosokat. Tel. 0766-519-187. (20169)

VÁLLALUNK: építkezési munkát, te-

tőjavítást, festést, cserépforgatást

stb. Nyugdíjasoknak kedvezmény.

Tel. 0746-819-774. (9043)

VÁLLALUNK: építkezési munkát, te-

tőjavítást, festést, cserépforgatást

stb. Nyugdíjasoknak kedvezmény.

Tel. 0721-156-971. (9042)

MEGEMLÉKEZÉS

Volt egy édesanya, akit nagyon
szerettünk, de már nincs velünk,
elveszítettük. Jóságát, szeretetét
nem feledjük soha, az élet lehet
bármilyen mostoha. Ha valami
fájt nekünk, velünk szenvedett.
Ha boldognak látott, velünk ör-
vendett. Sírt, ha sírni látott, meg-
vigasztalt, ha valami bántott. Már
egy éve az égből figyeli léptein-
ket, és hogy az élet szép, erre su-
gall minket. Tovább kell menjünk,
és éljük életünk, de vele elveszett
valami belőlünk. Jutalma legyen
örök boldogság a mennyekben,
maradjon meg emléke mindany-
nyiunk szívében. Ő nem más,
mint a drága édesanya, a kisgör-
gényi születésű INCZE 
SÁNDORNÉ szül. ORBÁN
BERTA, kinek szép emléke elkí-
sér egy életen át. Nyugodjon bé-
kében! Szerettei. (9136)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy 

MUNTEAN ERIKA 
életének 75. évében megszűnt
élni. Drága halottunk temetése
kedden, június 19-én lesz a ma-
rosvásárhelyi római katolikus te-
metőben, 13 órai kezdettel. 

Búcsúznak gyászoló szerettei.
(sz.-I)

Megrendült szívvel és mély fájda-
lommal búcsúzom a nagyon sze-
retett unokahúgomtól, 

KOZMA ÁGNESTŐL 
a székesfehérvári Vörösmarty

Rádió egykori szerkesztő 
riporterétől, 

aki 2018. június 12-én visszaadta
lelkét Teremtőjének. Búcsúzik
tőle nagynénje, Gyöngyvér és
akik őt ismerték és szerették.
Nyugodj békében, Ágica, emlé-
ked örökké élni fog! 
A gyászszertartás időpontjáról
mindenkit értesítünk. (9156-I)

Közlemény
A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a Maros-

vásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i
313-as koncessziós szerződés alapján június 22–30. között rovarir-
tásra kerül sor Marosvásárhelyen, köz- és magánterületen, vala-
mint a tulajdonosi társulásoknál. Rossz idő esetén a határidő
kitolódhat.

A felhasználandó szerek hatóanyaga a deltametrin, az S-metop-
ren és a cipermetrin, az Egészségügyi Minisztérium által engedé-
lyezettek, mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak
(Xi) minősülnek. 

Az esetleges nézeteltérések elkerülése végett emlékeztetjük az
érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az egyetlen engedélyezett
társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Ma-
rosvásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál
és gazdasági egységeknél egyaránt.
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

ZARÁNDOKLATOK
FATIMÁBA – október 9-13. – 900 lej és 480 euró

SZENTFÖLDRE – október 23-27. – 1.150 lej – 500 euró.
Lelki vezető: T. Hajlák Attila-István. 

Bővebb információ a 0742-698-166-os telefonszámon. (sz.-I) 



Tegyél TE is a TISZTA
VÁROSÉRT!

Marosvásárhely közterületének tisztán tartása, valamint a  hi-
giéniai és egészségügyi szabványok szigorú betartása érdekében
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala a város lakosságához for-
dul, és kifejezetten kéri, hogy amennyiben szabálytalanságot, ki-
hágást észlelnek, avatkozzanak közbe,  azonnal értesítsék a 112-es
sürgősségi hívószámot.

Megjegyezzük, hogy az elvárt magatartás mindannyiunk pol-
gári kötelezettsége, mivel csak részvételünkkel tartható fenn a vá-
rosunkról kialakított kép. A helyi rendőrség egységei készenlétben
állnak, hogy rögtön intézkedhessenek a panaszok nyomán, és az
adott esemény függvényében azonnal megtegyék a szükséges lé-
péseket.

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

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

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

ÉPÍTKEZÉSI CÉG 10%-os kedvezménnyel vállal háztetőkészí-
tést, tetőfedést Lindab cserépből, cserépforgatást, külső és belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést, bontást is. Tel.
0747-634-747. (8818-I)

KFT. alkalmaz KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT. Tel. 0744-798-270.
(8689-I)

KÖZPONTBAN LEVŐ PANZIÓ és VENDÉGLŐ SZAKÁCSOT
alkalmaz. Tel. 0744-624-976. (20251-I)

A TRIPLAST KFT. SZEMÉLYZETET ALKALMAZ  A TERME-
LÉSI OSZTÁLYÁRA. Az önéletrajzokat a cég székhelyén – Ma-
rosvásárhely, Dózsa György u. 197. szám – nyújthatják be vagy
elküldhetik a következő e-mail-címre: hr@triplast.ro. Érdeklődni a
0742-147-717-es telefonszámon. (62346-I)

FÉMKERÁMIA, VÁZ ÉS VÁZPROTÉZISEK készítésére al-
kalmas FOGTECHNIKUST keresünk. Tel. 0720-019-289, 10-14
óra között. (8677-I)

MAROSVÁSÁRHELYI KFT. alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VIL-
LANYSZERELŐT, VILLANYSZERELŐ-SEGÉDET. Amit aján-
luk: vonzó jövedelemcsomag, étkezési jegyek, az utazás
költségeinek elszámolása. További információkért hívják a
0365/430-240, 0785-210-682-es telefonszámot. Fax: 0365/430-241.
E-mail-cím: office@consuselectric.ro (62370-I)

VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0742-298-872.
(20264)

A PETRY CÉG BOLTI ELADÓKAT, RAKTÁRI SEGÉDEKET,
CSONTOLÓKAT alkalmaz. Az önéletrajzokat cégünk székhelyén,
a Barajului utca 5. szám alatt lehet leadni személyesen,  vagy e-ma-
ilen lehet beküldeni: cv@petry.ro. Részletekért hívják a 0770-295-
647 számot. (sz.-I)

A HIDROMIX és a HM PRODUCT KFT. MUNKATÁRSAKAT
keres a következő állások betöltésére: HEGESZTŐ, LAKATOS,
BETONOZÁSBAN, ASZFALTOZÁSBAN tapasztalt SZAKEM-
BEREKET, illetve CSOPORTOKAT út és hídépítési munkálatokra,
TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐKET billencsekre és nemzetközi túl-
méretes árumozgatásra, IRÁNYÍTÓT-DISZPÉCSERT. Édeklődni
személyesen a cég székhelyén a Március 8. utca 59. szám alatt (ka-
kasdi út) vagy a 0265/253-662-es telefonszámon. (62380-I)

MAROSVÁSÁRHELY központjában működő FOGORVOSI
RENDELŐ FOGORVOST alkalmaz. Tel. 0727-300-265. (9148-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz KARBANTARTÓT. Tel. 0744-644-
026. (20273-I)

A CONICSIM CÉG alkalmaz SOFŐRÖKET. Tel. 0744-528-540.
Togănel. (9153-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A híres KLÁRA javasasszony segíteni tud Önnek abban,
hogy élete jóra forduljon. 
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi  a vállalkozást, segít epilepszia,
impotencia, alkoholizmus, fej- és csontfájás, psoriazis,
depresszió, álmatlanság esetén, továbbá segít, ha
megmagyarázhatatlan dolgok történnek az emberrel vagy
álmatlanság gyötri. Hívja bizalommal KLARA asszonyt, aki
megoldja problémáját, 100%-osan garantálva a sikert. 
Köszönetnyilvánítások: 
Rozália Dicsőből hálás Klara asszonynak, mert segített epilepsziás fiának, amikor
már minden reménnyel felhagytak; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy ismét
együtt lehet feleségével, hosszú és szomorú távollét után; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével; Elena Régenből
hálás, hogy ismét sikeres az üzleti élete, Agneta Régenből hálás az átok
feloldásáért, Kelemen Marosvásárhelyről köszöni, hogy kigyógyult a
depresszióból; András Dicsőből hálás, mert ismét együtt van kedvesével.  
Tel. 0755-270-381. 
(Fizetett hirdetés: mp.)

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
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

- 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.

Focioktatás Marosvásárhelyen! 
Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja 

az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed! 
Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak. 

Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.

Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro. 
Kezdj el focizni még ma!

Az 55 év fölötti nyugdíjasok
figyelmébe!

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás értesíti
az 55 év fölötti nyugdíjasokat, hogy az első félévi  ingyenes autó-
buszbérletek érvényességi idejét (jún. 30.) meghosszabbították július
15-ig. 

Az új bérleteket június 18-ától lehet kiváltani  SZEMÉLYESEN,
az alábbi iratok alapján:

– kizárólag a 2018. májusi nyugdíjszelvény (eredeti és másolat)
– személyazonossági igazolvány  (eredeti és másolat)
–3/4-es friss fotó azoknak, akik először kérnek bérletet
– típusnyomtatvány – 5 lej, a bérlet átvételekor kell kifizetni
– a bérletet személyesen kell átvenni, és ezt aláírással igazolni.
A bérleteket a Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás

következő buszjegyirodáinál adják ki:
• a székhelyen, a Béga utca 2. szám alatt, hétfő–péntek: 7–16 óra
• főtéri (régi) iroda,  hétfő–péntek: 7–20 óra
• Tudor negyedi iroda,  hétfő–péntek: 7–16 óra
• kövesdombi iroda,  hétfő–péntek: 7–16 óra
• a nagykórháznál levő jegyiroda,  hétfő–péntek: 7–15 óra
• Panovi (Bolgár téri) iroda,  hétfő–péntek: 7–20 óra
• Az Auchan  üzletkomplexumnál levő buszjegyiroda,  hétfő–pén-

tek: 7–16 óra.
Ez a program június 18 – július  13. között érvényes. 

A vezetőség

Fotópályázat
A Pro Press Egyesület kiadásában megjelenő Székely Kalendá-

rium fotópályázatot hirdet profi és amatőr fotósok számára.
Pályázni olyan digitálisfotó-sorozattal (egy sorozat min. 20 fotó)

lehet, amelynek alkotóelemei az utóbbi öt évben készültek Székelyföl-
dön, és amelyek Székelyföld szépségét, egyediségét hivatottak ábrá-
zolni (tájkép, természet- vagy eseményfotó stb). A sorozatot alkotó
fotók mérete legalább 2000 (fekvő), illetve 1000 pixel (álló) legyen, és
mindegyik esetében fel kell tüntetni: hol készült, mit ábrázol.

Beküldési határidő: 2018. július 31. Beküldési e-mail-cím: 
szekely@kalendarium.ro.

A pályázat első díjasa (kilétét az egyesület által felkért szakértők
döntik el) ingyenes részvételi lehetőséget nyer a 2018. szept. 1–9. kö-
zött Csernátonban (Kovászna megye) esedékes IKA alkotótáborba (mű-
vészeti vezető: Székely Géza). A második helyezett 500, a harmadik
helyezett 300 lejes pénzjutalomban részesül. Minden pályázó tisztelet-
példányt kap a Székely Kalendárium 2019-es kiadásából.

A pályázók beleegyezésüket adják ahhoz, hogy beküldött fotóik adott
esetben megjelenhessenek a Székely Kalendárium honlapján, illetve
nyomtatott kiadásában.

A Népújság hirdetési irodájában felveszünk  
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai  HARGITA NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 
és az aradi NYUGATI  JELENBE.



Marosvásárhelyre érkeznek a legjobb autóversenyzők
A Super Rally Marosvásár-

hely-kupán a nemzetközi és a
belföldi bajnokság legjobb au-
tóversenyzői állnak rajthoz. A
város főterén kialakított pályán
több ezer lóerő dübörög majd,
a trófeát pedig a leggyorsabb
pilóta viheti haza.

A Super Rally és a Time At-
tack országos bajnokság első
fordulója keretében több mint
30 pilóta áll rajthoz, drift-, 
rali-, ügyességi és gyorsasági
pályaversenyzők. A legjobb idő-
eredményért több száz lóerős
autók szállnak harcba. Az 1,8
kilométer hosszú utcai pályán
három Ferrari is szórakoztatja
az érdeklődőket, az egyik kor-
mánya mögött az ismert Mihai
Leu ül majd, továbbá olyan
szuperautókat lehet megcso-
dálni, mint a Porsche 997 GT 3,
a Ferrari 458 vagy az együléses
Osek és Tatuus. 

A kétnapos rendezvény pén-
teken, június 22-én kezdődik,
amikor a marosvásárhelyi vár-
ban ünnepélyes keretek között
bemutatkoznak a csapatok, a
versenyre pedig szombaton, jú-
nius 23-án kerül sor.

A Super Rally Marosvásár-
hely az országos bajnokság első
fordulója, amely a Time Attack
országos bajnokság részét ké-
pezi. Az esemény szervezője az
AMC Racing Sportklub Egye-
sület, a Román Autósport-szö-
vetség (FRAS) égisze alatt, a
Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatallal együttműködve.

A köz-, bel- 
és külkapcsolati osztály
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