
A marosvásárhelyi Vártemplom felújítását 2018 augusztusá-
ban kezdték el. A nagyszabású munkálat befejezésének ha-
tárideje november 30-án jár le, de valószínűleg
meghosszabbítják a szerződéseket, mert még sok tennivaló
van hátra. A felújítási munkát Henter György vártemplomi lel-
kész irányítja, őt kérdeztük a munka menetéről. 

– Szépen haladnak, elégedettek vagyunk a munka minőségével. Je-
lenleg a nagy templomhajó födését fejezték be, és ugyanitt elhelyezték
a padló kőburkolatát. Már hozzá is kezdtek a szentély padlózatának a
cseréjéhez, mivel a gomba megtámadta a régit. A faanyagot el kellett tá-
volítani, a földet ki kellett hordani, a helyébe kavics- és homokréteg
kerül, ami szigetelésül szolgál. A járófelületeken a kavicsrétegre kerül a
kőburkolat. A nagy hajóban hamarosan a padok is a helyükre kerülnek. 

Hol vagy, demokrácia?
Rögös a romániai demokrácia útja. Kételkedve fogadtuk annak

idején a volt politológus, Silviu Brucan jövendölését, miszerint leg-
alább húsz évre lesz szüksége az országnak, hogy meghonosodjon a
demokrácia. Ma már a vak is látja, a „nagy öreg” elszámította
magát, és harminc év is kevésnek bizonyult, hogy demokratikus, ci-
vilizált országgá, jogállammá váljunk. A kilencvenes évek elején az
RMDSZ is azzal az elképzeléssel indult, hogy jogi egyenlőséget te-
remt a többség-kisebbség között. 

Sajnos sokkal inkább Băsescu volt államfő „jóslata” vált be, aki
Brucan után másfél évtizeddel azt mondta: Romániában soha nem
lesz demokrácia. A kijelentést akkor politikusok „komolytalannak és
megfontolatlannak” nevezték. Ám azt látjuk, hogy bár kisebb előre-
lépések történtek a demokratizálódás és a kisebbségi jogok terén, a
tényleges, lényegi átalakulás még várat magára. Az egységes és oszt-
hatatlan nemzetállam fogalmához rögeszmésen ragaszkodó állam-
vezetés és politikum legszívesebben a már létező, az alkotmányba, a
hazai és nemzetközi szabályzókba is belefoglalt jogokat is megnyir-
bálná, visszavonná, és visszaállítaná az „átkosbeli” állapotokat. 

Nem soroljuk fel újra a kisebbségeket ért és mai napig érő jogsé-
relmeket, holott törvényes előírások vannak e jogok garantálására.
Csupán a legutóbbira hívnánk fel a figyelmet, amely miatt a nép
ügyvédje hivatalból indított vizsgálatot, diszkriminatívnak nevezve

Jubileumi
kerekezés
szoknyában
Mintegy kétszáz bátor hölgy kerekezte
körbe vasárnap a várból kiindulva a
Kornisa negyedet, majd a Rózsák
terét a Szoknyás Kerekezés tízéves,
jubileumi kiadásán. 
____________4.
Szép szivárvány
koszorúzza
az eget
Vasárnapra virradólag fergeteges
táncmulatsággal zárta kapuját a hu-
szonegyedik marosszéki népzene- és
néptánctábor Jobbágytelkén. Úgy
tűnik, a nehézségek ellenére továbbra
is itt marad a rendezvény.
____________5.
Betonhíd épül
a Kis-Küküllőn 
Márciustól a Dacia Faber cég munka-
társai hozzáfogtak a Kis-Küküllőn át-
ívelő betonhíd építéséhez, amely a
Kibéd és Sóvárad között kialakítandó
földutat köti össze. Az utat mintegy 2
km-en megerősítik. 
____________6.(Folytatás a 4. oldalon)
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Karácsonyban itt tartják az istentiszteletet

Teljes gőzzel folyik
a Vártemplom felújítása



Országos és nemzetközi közúti ellenőrzésekre
számíthatnak a hivatásos járművezetők hétfőtől
vasárnapig, július 22–28. között. A forgalmi rend-
őrség a Truck&Bus akció keretében az unió tag-
országaiban egyidejűleg végzett akció keretében
autóbuszokat, kisbuszokat, személy- és teher-
szállító járműveket állít meg szúrópróbaszerűen,
és ellenőrzi azokat, illetve a járművezetők doku-
mentumait. 

A héten a 8+1 személynél nagyobb kapacitású személy-
szállítókat és a 3,5 tonnánál nagyobb engedélyezett össz-
tömegű járműveket ellenőrzik. Az EU tagállamaként
Románia is részt vesz az Európai Közlekedésrendészeti
Szervek Hálózata (TISPOL) által kezdeményezett nemzet-
közi közlekedésrendészeti akciókban, amelyek célja a köz-
lekedési balesetek megelőzése. Az európai uniós cél a
végzetes kimenetelű balesetek csökkentése 2020-ig. 

A hét nap alatt a forgalmi rendőrök a megengedett se-
besség betartását, a biztonsági övek használatát, a tachográf
– mely rögzíti a jármű sebességét, a megtett út hosszát, a
buszok és teherautók indulási és megállási időpontját –
megfelelő működését, a vezetés és a pihenőidő betartását,
a sofőrök és az általuk vezetett járművek iratait és a teher-
szállítmányokat kísérő dokumentumokat ellenőrzik. A te-
herszállítmányok esetében a megengedett sebesség mellett
a szállítmány megengedett maximális súlyát, a megfelelő
rögzítést, veszélyes áru esetében a vonatkozó szabályok be-
tartását követik. 

A márciusi akcióban megyénkben több mint száz rendőr
vett részt, akkor az életmentő biztonsági elemek hiánya
miatt Maros megyében 543 bírságot róttak ki
egy hét alatt, közúti vétség miatt pedig összesen
pedig 1612 alkalommal büntettek. A tavaszi
akció során a biztonsági öv és a biztonsági gyer-
mekülés használatának ellenőrzésére helyezték
a hangsúlyt. Amint a megyei közlekedési rend-
őrség közleményben is hangsúlyozta, a bizton-
sági öv életeket menthet, ezért annak figyelmen
kívül hagyása nem csupán közúti szabálysértés.

A TISPOL keretében az európai országok
nagy részében a közlekedésrendészek tematiku-
san, mindig azonos céllal – tehergépjármű- és
autóbusz-ellenőrzés, biztonsági öv ellenőrzése,
sebesség-ellenőrzés, az ittas vezetők kiszűré-
se –, egyidejűleg végeznek közúti ellenőrzése-
ket, ezek eredményeit pedig egységes szempon-
tok szerint összesítve és értékelve továbbítják az
összesítést végző hálózatnak. Az így készülő sta-
tisztikák az Európai Bizottság döntéseinek, stra-
tégiáinak alapjául szolgálnak.

A márciusi ellenőrzés során egy nap alatt 12–

20 óra között a Maros megyei utakon végzett ellenőrzések
során 463 közúti vétséget állapítottak meg, ezek közül 142
esetben nem használták a biztonsági övet és a gyermek-
ülést. Aznap 27 hajtási jogosítványt és forgalmi engedélyt
vontak be. A hét nap alatt a Maros Megyei Rendőr-felügye-
lőség munkatársai összesen 1612 esetben róttak ki bírságot
közúti vétségért, ezek között 543 alkalommal a biztonsági
öv használatának elmulasztása, valamint a biztonsági gyer-
mekülés hiánya miatt.

A közúti rendőrség vezetője, Pop Ioan Florin hangsú-
lyozta, a vezetés közbeni egyéb tevékenységek miatt is bír-
ságolnak, például a járművezetés alatti telefonhasználatért,
de a dohányzásért is, amely ugyancsak elvonhatja a gép-
járművezető figyelmét. Amint kérdésünkre megerősítette,
a város területén taxizó járművezetők mentesülnek ugyan
a biztonsági öv használatától, az utasoknak azonban köte-
lező bekapcsolni azt. 

Maros megyében a balesetek okai között elsősorban a
túlzott sebességet, a gyalogosok elővigyázatlanságát, il-
letve a gyalogosoknak a járművezetők által meg nem adott
elsőbbséget említette. Amint a közúti rendőrség vezetője
hangsúlyozta, a biztonsági elemek emberéleteket menthet-
nek, használatuk nélkül a balesetek következményei súlyo-
sak vagy végzetesek lehetnek. Tavaly több mint 1700
esetben róttak ki bírságot a biztonsági öv használatának el-
mulasztása és vezetés közbeni telefonálás miatt, a motor-
kerékpárosok esetében pedig a bukósisak hiánya miatt is
büntettek. 

Egy büntetőpont értéke 145 lej, ennek kétszeresét kell
kifizesse az, aki az említett szabályok valamelyikét áthágja,
ugyanakkor két büntetőpontot is levonnak. A bírság felét
az új közúti jogszabály értelmében 48 óra helyett 15 napon
belül ki lehet fizetni. 

IDŐJÁRÁS
Változékony idő
Hőmérséklet:

max. 280C
min. 140C

Ma LENKE, holnap KINGA,
KINCSŐ napja.
KINGA: a Kunigunda régi ma-
gyar becézéséből önállósult. Az
eredeti név jelentése: nemzetség
+ harc. 
KINCSŐ: Jókai Mór névalko-
tása, egyik szereplőjét nevezte
el így, utalva arra, hogy a hölgy
valódi kincs.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. július 22.

1 EUR 4,7231
1 USD 4,2103

100 HUF 1,4531
1 g ARANY 192,9580

Középiskolába készülők
második elosztása

Azon nyolcadik osztályt végzett diákok, akik elmaradt vizs-
gáik miatt nem vettek részt a kisérettségin, vagy a számí-
tógépes elosztás során nem nyertek felvételt a meghirdetett
kilencedik osztályok valamelyikébe, július 24–30. között vá-
laszthatnak a betöltetlenül maradt helyekből. A diákokat jú-
lius 31. – augusztus 1. között osztják el.

Pótérettségi
A pótvizsgázott végzős középiskolások július 26-án, pén-
teken iratkozhatnak fel a pótérettségire. A vizsgasorozat az
írásbelikkel kezdődik, augusztus 21-én román nyelvből és
irodalomból, 22-én anyanyelvből, 23-án a szaknak megfe-
lelő kötelező tantárgyból, 26-án a választott tantárgyból ad-
hatnak számot tudásukról a diákok. A szóbelik augusztus
27-étől szeptember 3-áig zajlanak. Az óvások előtti ideig-
lenes eredményeket szeptember 3-án, a végső vizsgaered-
ményeket szeptember 7-én hozzák nyilvánosságra.  

Túljelentkezés a MOGYTTE-n
3853 iratkozási dossziét töltöttek fel a Marosvásárhelyi Or-
vosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egye-
tem internetes felvételi portáljára. Az egyetem összesen
3629 helyet hirdetett meg a 2019–2020-as tanévre, 1467
hely állami, 543 az egyetem által finanszírozott, 1619 fize-
téses. Az orvosi, gyógyszerészeti és fogorvosi karon július
24-én, szerdán délelőtt 10 órától kerül sor a felvételi vizs-
gára.

Ballagási ünnepség a stadionban
Július 26-án, pénteken lesz a Marosvásárhelyi Orvosi,
Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem
hallgatóinak ballagási ünnepsége. A délután 5 órakor kez-
dődő ünnepségen 1908 végzős hallgató vesz részt, a
magas létszám miatt a rendezvényt a stadionban tartják.
Az esemény élőben követhető lesz az egyetem hivatalos
Facebook- és You Tube-oldalán. 

A MOGYTTE magyar tagozatának
ballagása

A közös ballagási ünnepség előtt július 26-án, pénteken
délelőtt 11 órától a marosvásárhelyi Gecse utcai Kistemp-
lomban tartják a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti,
Tudomány- és Technológiai Egyetem magyar tagozatának
hagyományos ballagási ünnepségét. Az esemény idén is
ökumenikus istentisztelettel kezdődik, amelyen a négy tör-
ténelmi egyházat képviselő lelkészek végeznek szolgálatot.
Az ünnepségről többkamerás felvétel készül, a hozzátarto-
zók a templom mögötti kis parkban képernyőn is követhetik
a bent zajló eseményeket, az élő közvetítés a Studium–
Prospero Alapítvány Facebook-oldalán megosztott linken
is elérhető lesz. 

Súlyos baleset Libánfalván
Szombaton este Libánfalvára, közúti baleset színhelyére ri-
asztották a Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelő-
séget. A település görgényszentimrei bejáratánál egy
személygépkocsi hídfőnek csapódott, a balesetben öten
sérültek meg: két férfi nagyon súlyos, két nő közepesen sú-
lyos sérülést, egy férfi pedig könnyebb sérülést szenvedett
– tájékoztatott a Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség
illetékese. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

23., kedd
A Nap kel 

5 óra 51 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 4 perckor. 
Az év 204. napja, 

hátravan 161 nap.
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Szer Pálosy Piroska

Megyei hírek

A héten nemzetközi TISPOL-akció  
Célkeresztben a személy- és teherszállítók 

Fotó: Szer Pálosy Piroska (archív)

Szájkaraté Marosvásárhelyről
Július 23-án, ma 19 órától a marosvásárhelyi G kávé-
zóban a MIÉRT újabb szájkaratét szervez. Meghívottak:
Soós Zoltán, Portik Vilmos és Tamási Zsolt, akikkel
Jakab Orsolya, az est házigazdája beszélget. A témák
között szerepel egyebek mellett, hogy az elmúlt hetek
milyen változást hoztak a marosvásárhelyi közösség
életében. Merre tart a marosvásárhelyi RMDSZ? Mi lesz
a jövő évi helyhatósági választásokkal? 

Segesvári Középkori Fesztivál
A hét végén, július 26–28. között zajlik a Segesvári Kö-
zépkori Fesztivál. A 26. alkalommal megszervezett ese-
ménysorozat a legrégebbi hazai középkori fesztivál,
amely elsősorban a művészetek segítségével, színházi
előadásokon, koncerteken, hagyományőrző rendezvé-
nyeken, tánceseményeken keresztül idézi meg a közép-
kori világot, annak hangulatát. Jelen lesznek továbbá
hagyományőrző harcosok, középkori zsonglőrök, lesz
középkori színház és gyerekfoglalkozás, lovas bemu-
tató, kézműves-foglalkozások, lovagtábor, komédiás
udvar, de tartanak konferenciákat és szerveznek kiállí-
tásokat is. Az idei fesztivál mottója a középkori miszté-
rium, amely azt is jelzi, hogy egy középkori titkot
többfelvonásos színházi előadásban fognak feldolgozni
és bemutatni.

Bözödújfalusi találkozó
Augusztus 3-án, szombaton délelőtt 11 órától tartják a
hagyományos bözödújfalusi találkozót az egykori falu

határában lévő emlékparkban. Közel három évtizede
azok az elszármazottak zarándokolnak el ide, akik Bö-
zödújfalu elárasztásakor arra kényszerültek, hogy el-
hagyják házaikat. A hagyományokhoz híven idén is az
egykor itt élő felekezetek lelkészei tartanak istentiszte-
letet, 11 órától Andrási Elemér plébános római katolikus
misét, 11.30 órától Szombatfalvi József ny. esperes uni-
tárius istentiszteletet tart, ezt követően ünnepi beszédek
hangzanak el. A Bözödújfaluért Egyesület terve, hogy
folytassák az egykori római katolikus istenháza helyére
kerülő Összetartozás templomának építését.

Könyvadomány a Maros völgye
fesztiválon 

A Maros Völgye Közösségközti Fejlesztési Egyesület
szervezésében a hét végén, július 27–28-án zajlik Ra-
tosnyán a 15. Maros völgye fesztivál. A programban
számos néptáncelőadás szerepel, a részt vevő közös-
ségek pedig kis faházakban mutatják be helyi szokása-
ikat. A Maros Megyei Könyvtár a Megyei Tanáccsal
együttműködésben a Gyere egy könyvvel a fesztiválra!
nevű akcióval vesz részt a rendezvényen. A kezdemé-
nyezés célja az alsóköhéri közkönyvtár állományának
bővítése jó állapotban lévő magyar, román, angol és
német nyelvű könyvekkel. Az adományokat a Maros
Megyei Tanács házikójába várják a fesztivál két napján
délelőtt 10 és 18 óra között.

Nyáresti orgonahangverseny
Július 28-án, vasárnap 19 órakor a marosvásárhelyi Ke-
resztelő Szent János-plébánián hallgatható Molnár
Tünde orgonajátéka. 

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



Európai polgári kezdeményezés indult a nemzeti ré-
giók gazdasági lemaradásának megszüntetéséért,
2020. május 7-ig egymillió aláírást kell összegyűj-
teni legalább hét uniós tagországban annak érdeké-
ben, hogy az Európai Parlament foglalkozzon a
kérdéssel – mondta a kezdeményezést előterjesztő
Székely Nemzeti Tanács (SZNT) külügyi biztosa hét-
főn az M1 aktuális csatornán.

Dabis Attila közölte: az SZNT szerint az európai uniós fej-
lesztéstechnikának kiemelt figyelemmel kellene kezelnie a
nemzeti régiókat, vagyis azokat a térségeket, amelyeket vala-
milyen nyelvi, etnikai, nemzeti, kulturális sajátosság külön-
böztet meg a környező területektől.

Hangsúlyozta, a polgári kezdeményezés tétje, hogy Európa
hagyományos nemzeti közösségei – köztük a határon túli ma-

gyarság – rendelkezni fog-e a jövőben azokkal az erőforrá-
sokkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a saját kultúrájukat,
identitásukat a szülőföldjükön tudják megőrizni.

Hozzátette, bárki számára láthatók azok a kedvezőtlen fo-
lyamatok, amelyek évtizedek óta zajlanak a külhoni magyar-
ság soraiban: ezek a térségek fejletlenebbek, mint a többségi
társadalom által lakott területek, ezt pedig sokszor mestersé-
gesen idézik elő az államok, mint ahogy azt szerinte a szlovák
vagy a román példa is mutatja.

Erre a helyzetre lehetne gyógyszer az, ha sikeres lesz a meg-
hirdetett polgári kezdeményezés, hiszen közvetett módon, az
Európai Unió fejlesztési eszközeivel javítani lehetne a határon
túli magyar térségek gazdaságát, így pedig népességmegtartó
erejét – mondta Dabis Attila. (MTI)

Elhunyt Fátyol Rudolf
hegedűművész 

Hétfőn reggel, 62 éves korában elhunyt Fátyol Rudolf
hegedűművész, a szatmárnémeti Dinu Lipatti Állami
Filharmónia vezetője – közölte Szatmárnémeti pol-
gármesteri hivatala. Fátyol Rudolf Európa számos or-
szágában koncertezett, mesterkurzusokat tartott több
külföldi egyetemen, a kolozsvári Gheorghe Dima Ze-
neakadémián és a Debreceni Egyetemen is oktatott.
2000-ben megkapta a Szent-Györgyi Albert-díjat.
2003-ban megszerezte a művészetek doktora címet,
ugyanebben az évben Szatmárnémeti díszpolgári ok-
levelét is átvehette. 2006-ban az év művésze elisme-
réssel jutalmazta a Romániai Zenekritikusok
Szövetsége, 2007-ben Bartók Béla-emlékdíjjal tün-
tették ki. Munkásságáért 2011-ben megkapta a
román kulturális érdemrend lovagkeresztjét. A
Román Kulturális Intézet és a Román Akadémia
2009-ben Románia 150 legismertebb személyisége
közé választotta. (MTI) 

Péntektől forgalomban a letenyei
határátkelő

Péntek reggeltől ismét forgalomba helyezik a négy
hónappal ezelőtt hídfelújítás miatt lezárt letenyei köz-
úti határátkelőt, ezzel az autópálya-átkelőn is csök-
kenhet a várakozási idő – közölte a Zala Megyei
Rendőr-főkapitányság határrendészeti osztályveze-
tője hétfőn a helyszínen. Hozzátette: péntektől visz-
szaáll a korábbi forgalmi rend, vagyis a
tehergépkocsik, a gyalogosok, valamint az autópá-
lyákról egyébként is letiltott egyéb járművek újból ki-
zárólag a közúti átkelőt vehetik igénybe. Továbbra is
az autópályán haladhatnak át az autóbuszok, minden
egyéb járművel pedig lehetőség van mindkét átkelő
használatára. (MTI) 

Áramszolgáltatás nélkül maradt
települések

Hét Hargita megyei település maradt áramszolgálta-
tás nélkül hétfőn a térségen átsöprő vihar miatt,
amely több transzformátorházat és áramvezetéket
rongált meg. A Hargita Megyei Katasztrófavédelmi
Felügyelőség szerint összesen 3.402 fogyasztó ma-
radt elektromos áram nélkül Csíkkozmáson, Csík-
bánkfalván, Kászonjakabfalván, Kászonfeltízen,
Kászonújfaluban, Csíkszentmártonban és Lázárfal-
ván. Az Electrica csapatai lapzártakor még a helyszí-
nen dolgoztak az áramszolgáltatás visszaállításán.
(Agerpres)

Nyugtalottó
A 2019. június 17-én kibocsátott, 695 lej értékű pénz-
társzalagok bizonyultak nyerőnek a vasárnapi nyug-
talottó-sorsoláson. A sorsoláson a 2019. június 1-je
és 30-a között kiállított kasszabonok vehettek részt.
A nyereményalap ezúttal is egymillió lej, amelyet leg-
feljebb száz nyertes között osztanak szét. Amennyi-
ben száznál több nyertes nyugtát regisztrálnak, ezek
között újabb sorsolást tartanak. A sorsolás eredmé-
nyeit közzéteszik a pénzügyminisztérium, az Orszá-
gos Adóhatóság (ANAF) és a Román Lottótársaság
(CNLR) honlapján. A nyereményigényléseket a sor-
solástól számított harminc napon belül lehet benyúj-
tani az adóhatóság bármely területi kirendeltségénél.
(Agerpres)
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a kisebbségi diákokkal szemben az egyetemi felvételi
szabályozását, és hivatalosan kérte az oktatási minisz-
tériumot, változtassa meg azt a kitételt, amely lehetővé
teszi, hogy az egyetemi alapképzésre, mesterképzésre,
illetve doktori képzésre jelentkező diákokat a román
nyelv ismeretéből is vizsgáztassák, ha nem román
nyelvű képzésben volt részük a középiskolában. Ezzel
diszkriminálják a kisebbségeket, hiszen az egyetemi fel-
vételi során  egy további vizsgának teszik ki őket. Ez az
eljárás ellentmond az oktatási törvénynek, és sérti a
nemzeti kisebbségeknek az etnikai, kulturális és nyelvi
identitásuk megőrzéséhez való jogát. 

Tulajdonképpen nem kellene csodálkoznunk a romá-
niai állapotokon. Egyenlőtlenségek tapasztalhatók a ki-
sebbségi jogok terén európai szinten is. Erre
figyelmeztetett Vincze Loránt, az RMDSZ EP-képvise-
lője strasbourgi felszólalásában. 

Példaként a romániai közigazgatási törvény nemrégi
módosítását hozta fel, és aggasztónak nevezte, hogy
nincs érdemi párbeszéd a többség és a magyar közösség
között. Ugyanakkor rámutatott, hogy az EU egyelőre
nem hozott olyan intézkedéseket, amelyek kellőképpen
hasznosítanák az ötvenmillió őshonos kisebbségi hoz-
zájárulását az európai kulturális örökséghez, és segíte-
nék identitásuk megőrzését. Arra kérte a Bizottság új
elnökét, kezelje prioritásként a témát, és a biztosok ki-
jelölése során egyikük tárcájába illesszék be a nyelvi és
kulturális sokszínűség témakörét. 

Talán ha létrejön egy, az őshonos kisebbségek jogait
biztosító európai kerettörvény, Románia is kénytelen
lesz alkalmazni, és előreléphet a demokrácia útján. 

Hol vagy, demokrácia?
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Eugen Teodorovici pénzügyminiszter vasárnap este
bejelentette, mégsem indul a belső versenyben,
amelynek célja a Szociáldemokrata Párt (PSD) ál-
lamfőjelöltjének kiválasztása.

A politikus az Antena 3 hírcsatorna műsorában jelentette be
döntését, amikor arról faggatták, fenntartja-e indulási szándé-
kát. Eugen Teodorovici hozzátette: kedden annak függvényé-
ben szavaz, hogy milyen jelöltek lesznek versenyben. 

Kedden 11 órára a parlamentbe összehívták a Szociálde-
mokrata Párt országos állandó bizottságát, amelyet az országos
végrehajtó testület ülése követ, hogy a párt államfőjelöltjéről

döntsenek. A hivatalos bejelentések szerint Mihai Fifor párt-
főtitkár, Liviu Pleşoianu szenátor és Şerban Nicolae képviselő
maradt versenyben.

Viorica Dăncilă kormányfő is jelezte ugyanakkor, hogy ha
a párt kérni fogja, hogy induljon az államfőválasztásokon,
megteszi. Továbbá Gabriela Firea bukaresti főpolgármester is
fontolgatja, hogy versenybe szálljon-e. Azt is mondta, hogy
amennyiben nem rá esik a választás, elindulhat párton kívüli
jelöltként is.

A PSD augusztus 3-ai kongresszusán dönt az államelnök-
jelöltről. (Mediafax)

Eugen Teodorovici nem indul
az államelnök-jelöltségért folyó belső versenyben

SZNT: a nemzeti régiók gazdasági lemaradásának
megszüntetéséért indult aláírásgyűjtés

A „nulladik napi” koncertekkel – a Metropol Group,
a Magashegyi Underground és a Quimby együttes
fellépésével – kedden megkezdődik Tusnádfürdőn a
rendszerváltozás óta eltelt három évtizedre vissza-
tekintő 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Di-
áktábor.

A jubileumi kiadást „Egy a tábor” mottóval szervezik,
amely alapvetően az immár fogalommá vált Tusványos alapí-
tóinak és rendszeres látogatóinak értékközösségére utal – ma-
gyarázta az MTI-nek Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető elnöke, Tusványos poli-
tikai programfelelőse.

Kifejtette: a harmincadik kiadáshoz érkezett Tusványosnak
sok visszatérő vendége van, olyanok, akiknek fontos, mi tör-
ténik a Székelyföldön, Erdélyben, a Kárpát-medencében, és
akik megoldást próbálnak keresni a magyarság még megol-
datlan gondjaira, jövőképet próbálnak felvázolni közösségük
számára.

A szabadegyetem idei kínálatát részletezve Sándor Krisz-
tina rámutatott: a jubileumi kiadás kapcsán előtérbe kerülnek
az évfordulós rendezvények, a rendszerváltás óta eltelt három
évtizedre visszatekintő elemző beszélgetések. Kiemelt téma
az első világháború századik évfordulója is. Ezeknek a vissza-
tekintő, számadó, mérlegelő beszélgetéseknek létrehoztak egy
új rendezvénysátrat „Harminc éve szabadon” elnevezéssel.

A Tusványosra meghívott politikusok és szakértők értékelik
az európai parlamenti választás eredményét, idén is több pó-
diumbeszélgetést szentelnek Európa jövőjének. A közbeszédet
meghatározó időszerű székelyföldi témák – az úzvölgyi hősi
temető, az erdélyi magyar orvosképzés, a visszaállamosítás
ügye – idén sem hiányoznak a Tusványos programkínálatá-
ból.

Újdonság idén, hogy a Kriza János népzenei sátor nemcsak
az esti táncházak helyszíne lesz: napközben népművészeti,
népzenei előadásokra, kézműves-foglalkozásokra várják az
érdeklődőket.

A szabadegyetem zárónapján, szombaton Orbán Viktor mi-
niszterelnök és Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács (EMNT) elnöke tart előadást a tusnádfürdői
nagyszínpadon, majd válaszolnak a közönség soraiból érkező
kérdésekre.

A magyarországi Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapít-
vány és a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) nevű ifjúsági ernyő-
szervezet vasárnap hajnalig tartó rendezvénysorozatán
mintegy 45 partnerintézmény – erdélyi és magyarországi civil
szervezet, intézmény és kormányzati szervezet – szervez te-
matikus programokat a tusnádfürdői kempingben felállított
több mint 25 rendezvénysátorban. .

Minden eddiginél bővebb tehát a szabadegyetem kínálata –
mondta a politikai programfelelős, ugyanakkor elismerte, a
Tusványos nem nagyon tud már terjeszkedni, mert a tusnád-
fürdői kemping – az Olt folyó és az erdő közötti – behatárolt
területét már „maximálisan belakta”.

Az esti koncertek idején a tábor népessége már rendszere-
sen eléri a tíz-tizenötezres létszámot. Az idei koncertkínálat is
jubileumi: igyekeztek az elmúlt évek legsikeresebb előadóit
visszahozni a táborba. Idén is fellép a táborban Nagy Feró és
a Beatrice, a Magna Cum Laude, Szabó Balázs bandája, a Kis-
csillag, Anna and the Barbies, a Bagossy Brothers Company,
az Intim Torna Illegál és Ákos.

A tábor és a koncertek területére a belépés 16 óráig ingye-
nes, utána a belépő ára 20 lej, egyetemistáknak és 65 év felet-
tieknek 10 lej. A részletes program keddtől a tusvanyos.ro
honlapon és mobilalkalmazáson is böngészhető. (MTI)

Tusványos 
A szabadság három évtizedére tekint vissza

az idei tábor 

Augusztus 26-ig kell leadniuk az európai uniós tag-
országoknak azon személyek nevét, akiket az Euró-
pai Bizottságba jelölnek – közölték hétfőn
Brüsszelben.

A tájékoztatás szerint a jelenlegi huszonnyolc tagállamból
eddig tizenöt küldte el a biztosjelöltje nevét.

Egyelőre nem tudni biztosan, hogy a kilépésre készülő
Egyesült Királyság delegál-e majd tagot az Európai Bizott-
ságba.

A szigetország elvileg október 31-én válik ki az EU-ból,
szakértők szerint azonban könnyen elképzelhető újabb halasz-
tás, s ez esetben Londonnak teljes jogú uniós tagként járna egy
biztosi pozíció a november 1-jén felálló új testületben.

Ursula von der Leyen, a bizottság megválasztott elnöke

nemi kiegyensúlyozottságra törekszik, azaz ugyanannyi női
tagot szeretne, mint férfit, ezért arra kérte a tagállamokat, hogy
jelöljenek két-két személyt, akik közül majd választhat, ennek
viszont sajtóhírek szerint egyelőre egyetlen kormány sem tett
eleget.

Az eddigi biztosjelöltek között jóval kevesebb a nő, mint a
férfi, ezért a női jelölteknek elemzők szerint nagyobb esélyük
lesz arra, hogy megkapják a kiszemelt tárcát.

A jelölteket szeptemberben fogják meghallgatni az Európai
Parlament (EP) illetékes szakbizottságaiban, a von der Leyen
által benyújtott listáról pedig várhatóan októberben szavaz a
képviselőtestület. Ezt követően a tagállami kormányokat tö-
mörítő tanács nevezi ki minősített többséggel a bizottságot.
(MTI)

Az EU tagállamainak augusztus 26-ig kell leadniuk
biztosjelöltjeik nevét



Mintegy kétszáz bátor hölgy
kerekezte körbe vasárnap a
várból kiindulva a Kornisa
negyedet, majd a Rózsák
terét a Szoknyás Kerekezés
tízéves, jubileumi kiadásán. 

A Szoknyás Kerekezés, angol
nevén Skirtbike tízéves hagyo-
mányra tekint vissza az országban,
az első évben Bukarestben 
mintegy 150 elegánsan felöltözött
nő részvételével rendezték meg.
Azóta évről évre nagyobb népsze-
rűségnek örvend, az idén 19 város-
ban gyűltek össze a bicikliző
hölgyek, Marosvásárhelyen a ne-
gyedik éve szervezik meg a közös-
ségi eseményt.

Azt, hogy egy város mennyire
kerékpárosbarát, abból is meg
lehet állapítani, hogy hány nő

használja a kétkerekű járművet –
áll a szoknyás kerekezők kiáltvá-
nyában. Egy olyan városban,
amelyben a kerékpározás nem fel-
tétlenül jár együtt az örömmel, a
Szoknyás Kerekezés a nők függet-
lenségét és erejét kívánja felmu-
tatni a biciklizés révén, és arra
bátorítani mindenkit, hogy hasz-
nálja ezt az egészséges és környe-
zetbarát járművet.

Bár az elején nem tűnt népesnek
a résztvevők tábora, végül a Vár
sétányon mintegy 200 hölgy vágott
neki annak a távnak, amelynek
során a kerékpárosok a megyei
kórházig tekertek, onnan a Forra-
dalom utcán visszatérve megkerül-
ték a Rózsák terét, és visszatértek
a várba. A menetet a közlekedési
rendőrség biztosította. A meghívó
szerint a részt vevő nőket arra bá-
torították, hogy szoknyában, ele-
gáns viseletben jelenjenek meg, és

ennek a legtöbben eleget is tettek,
sőt a kerékpárokat virágcsokrok-
kal, szalagokkal csinosították ki.
Akinek ez nem sikerült már otthon,
annak a szervezők a rajt előtt még
segítettek.

A közösségi rendezvény azon-
ban nem merült ki a biciklizésben,
előtte zumbázni kérték fel a részt-
vevőket, a célba érkezőket pedig
tombola várta, amelyen a feliratko-
zott hölgyek között egy Pegas ke-
rékpárt sorsoltak ki. Különdíjakat
is kiosztottak: a legfiatalabb és a
„legtapasztaltabb” kerékpározó
mellett a legmagasabb cipősarok-
kal rendelkező bicajos hölgyet és a
legvirágosabb kerékpár tulajdono-
sát is díjazták.

A szervezők lehetőséget biztosí-
tottak arra is, hogy mindenki, aki
kívánta, megörökíthesse egy pro-
fesszionális fényképen a részvéte-
lét az eseményen. 

Akik gyerekekkel
érkeztek, azoknak a
menet idejére foglal-
kozást biztosítottak.
Bár a rendőrség az
indulás előtt felhívta
a figyelmet arra,
hogy a törvények ér-
telmében csak 14
évnél idősebbek ve-
hetnek részt a me-
netben, több ennél
fiatalabb gyerek is
nyeregbe pattant, és
adott esetben nem
csak a részt vevő
anyuka, hanem a
menetet szintén ke-
rékpárral biztosító
apuka kíséretében
haladt végig a kije-
lölt útvonalon.

A padok alatt megmarad a desz-
kapadlózat, a pódium. Azt is kijavít-
juk, az ép részeket megőrizzük, ami
korhadt, gomba támadta meg, ki-
cseréljük. 

– Hogyan haladnak a falak resta-
urálásával?
– A szentély belső falának resta-

urálását befejeztük, a munkát Kiss
Lóránd és Pál Péter restaurátorok és
csapatuk végezte. Itt feltárták a kö-
zépkori kvádervakolatot, ami az
első mintázata lehetett a szentély-
nek. Folyik a munka a szentély
külső falán, amit nem vakolnak le,
hiszen mindig is „pirosban” volt, je-
lenleg a téglák közötti rést fúgáz-
zák. Ezzel is jól haladnak, ebben a
hónapban befejezik. Következik az
ablakok behelyezése a szentély ré-
szen. A kőelemeket felújították,
Nagy Béni kőrestaurátor végezte.
Az ablakok osztói eddig fából vol-
tak, ugyanis 1906-ban, a nagy res-
tauráláskor elvitték a kőosztókat,

most újból kővel, pontosabban mű-
kővel pótoljuk a hiányzó részeket.
A mérművek restaurálása is megtör-
tént. A szentélynél a régi üvegeket
igyekszik felhasználni a restaurátor.
A nagy hajó ablakaiból és a 
szentélyből kiszedett üvegek ele-
gendők lesznek a szentély ablakai-
hoz. A nagy hajóba új ablaküvegek
készülnek Magyarországon. 

– Mi lesz a Szent László-legendát
ábrázoló freskóval?
– Az egyházközség szándéka,

hogy ezt restauráltassuk, az első in-
tézkedést megtettük. A restaurátor
elvégezte a legsürgősebb konzer-
váló beavatkozásokat. Maga a res-
taurálás – mivel a freskó
előbukkanására nem számítottunk,
s mivel erre nincs anyagi fedezet –
egy következő projekt tárgyát ké-
pezi majd. 

– A fal úgy marad, ahogy leg-
utóbb látható volt?
– Igen, a feltárt freskót eltakar-

juk, így teljesen védve lesz, és nem
lesz látható.

– Milyen munkálatok vannak még
hátra?
– A templom külső javítása, a to-

rony javítása, a villámhárító felsze-
relése, a tetőszerkezet javítása.
Eddig csak a szentély tetőszerkeze-
tének az egyik oldalát újították fel.
Itt sok volt a korhadt faelem, amit
ki kellett cserélni. Száraz cserefát
kellett vásárolni hozzá, emiatt elhú-
zódtak a munkálatok. A gótikus
terem és a kántori lakás fölötti tető-
szerkezetet s a szentély bástyájának
a tetőzetét is ki kell cserélni. Ezután
következik a templom külső részén
a beázott részek eltávolítása, majd
az új, meszes vakolat felvitele.
Aztán a templomban a hajó festése,
a stukkók letisztítása, a villanysze-
relési, épületgépészeti munkálatok.
Úgy gondolom, novemberig nem
fejezzük be teljesen a munkát. De

karácsonytól használhatjuk a temp-
lomot, úgy is, ha a külső részekkel
még nem leszünk meg. 

– Hogyan állnak a költségvetés-
sel, hiszen köztudott, mindig
adódnak olyan költségek, ame-
lyekre nem számítottak…
– A felújítás előtt a teljes költség-

vetés 75 százalékával rendelkez-
tünk, a munkálatok befejezéséhez
még hiányzott 250 ezer euró. Pályá-
zat útján a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal 40 ezer euróval
támogatott, a padok felújítására fo-
lyósították. A bukaresti Művelődési
Minisztériumnál is pályázatunk, de
innen még nem kaptuk meg a támo-
gatást, csak az ígéretet. Jelenleg 150
ezer eurós a hiány a költségvetés-
ben, hogy a teljes felújítás megle-
gyen. Örülünk, hogy maros-
vásárhelyi vállalkozók is szép ösz-
szeggel támogatták a Vártemplom
felújítását. A támogatók között van
Tordai Lóránd, a Kallós-termékek
forgalmazója, Kolozsvári Tibor, a
PC House tulajdonosa, Frunda
György, az Ortoprofil, Petry András
Zalán, a Petry húsfeldolgozó válla-
lat, Gogolák Zsolt, a Multinvest vál-
lalat, valamint Jakab István presbiter
a CliniLab részéről. Mindannyian a
vártemplomi gyülekezet tagjai.

– Említsük meg azokat a cégeket,
vállalkozókat, akik, amelyek a
terveket készítették és a kivitele-
zéssel foglalkoznak. 
– A restaurálási terveket Bakó

Lóránd és Keresztes Géza műépíté-
szek, a szerkezeti tervet Csákány
Dezső, az épületgépészeti tervet
Soós Botond készítette. A falképe-
ket Kiss Lóránd és Pál Péter restau-
rátorok restaurálják, a kőelemeket
Nagy Béni kőrestaurátor. Az ólom-
betétes ablakokkal Makkai András
üvegrestaurátor foglalkozik. Az épí-
tést Kóré József irányításával a 
Buildig Invest cég végzi. A villany-

hálózat és a fűtés felújításával
Tőkés Mihály gondnok foglalkozik.
A padokat Márton Ferenc műbúto-
rasztalos újítja fel. A munkatelep
műszaki ellenőre Kirizsán Ildikó.
Egy presbiteri bizottság – Személy
Béla főgondnok, Tőkés Mihály
gondnok, továbbá Kelemen Ferenc
mérnök, Sugó Albert mérnök –

szakemberekként átnézik a munká-
latok menetéről kiállított jelentés-
eket – tájékoztatott Henter György
vártemplomi lelkipásztor. 

A híveknek jelenleg a volt báb-
színház épületében tartják az isten-
tiszteletet. Remények szerint
karácsonyra költözhetnek vissza a
templomba. 

Szombaton a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színházban tartotta
megyei konferenciáját a Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD)
Maros megyei szervezete. Az
eseményen jelen volt Viorica
Dăncilă, a PSD elnöke, Eugen
Teodorovici pénzügyminisz-
ter, ügyvezető elnök és Mihai
Fifor főtitkár, a párt szóvi-
vője.

A megyei szervezet elnöke újra
Vasile Gliga lett, ügyvezető elnök-
nek Ilie Chiş Bălant választotta a
testület, a PSD megyei főtitkára
Dragoş Bardoşi. Alelnökök: Maria
Precup, Horea Soporan, Cornel
Buicu, Dinu Socotar, Sergiu Papuc,
Ovidiu Dancu, Cristian Moldovan,
Cristian Bratanovici, Lucreţia
Cadar, Cosmin Pop, Ioan Aldea, Te-
odor Vultur, Ovidiu Oltean, Dorel

Vancea, Vasile Dan, Daniel Maxim
és Ovidiu Malâncravean.

A tanácskozáson meghallgatták
az elnök jelentését, felsorolták a
PSD–ALDE-kormány megyebeli
megvalósításait, közöttük a Transil-
vania motorsportpálya befejezését,
a Transilvania repülőtér korszerűsí-
tését és újranyitását, az erdélyi au-
tópálya munkálatainak folytatását
és egyebeket. 

A jelentésből kiderült, hogy a
PSD-nek Maros megyében 10 me-
gyei tanácsosi mandátuma van, 23
községet, két municípiumot és egy
várost vezet PSD-s polgármester.

A konferencia résztvevői Viorica
Dăncilă mellett foglaltak állást. A
Szociáldemokrata Párt Maros me-
gyei szervezete a miniszterelnököt
támogatja a novemberi államelnök-
választáson. (mózes)

Fotó: Vajda György
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Teljes gőzzel folyik a Vártemplom felújítása

Bálint Zsombor

Fotó: PSD

Fotó: Gál Sándor

Vasile Gliga a Maros megyei PSD régi-új elnöke
Viorica Dăncilát támogatják

az államfői tisztségre

Henter György lelkipásztor Fotó: Mezey Sarolta

(Folytatás az 1. oldalról)

Jubileumi kerekezés szoknyában



Vasárnapra virradólag ferge-
teges táncmulatsággal zárta
kapuját a huszonegyedik ma-
rosszéki népzene- és nép-
tánctábor Jobbágytelkén. Úgy
tűnik, a nehézségek ellenére
továbbra is itt marad a ren-
dezvény.

Huszonegy évvel ezelőtt három
marosvásárhelyi fiatalember nép-
tánctábort szervezett Jobbágytel-
kén, hogy lehetőséget adjanak az
embereknek elsajátítani a maros-
széki dallamokat és a forgatóst.
Akik akkor egy-két évesen ott sza-
ladgáltak a felnőttek között, ma már
muzsikusok a táborban, míg a tán-
cot most olyanok is ropják, akik
akkor meg sem voltak születve. Hol
több, hol kevesebb résztvevővel,
hol bosszúságokkal, hol sikerekkel,
de azóta is töretlenül él a jobbágy-
telki tánctábor, s bár néhány éve fel-
merült, hogy elköltöztetik, a hét
végén rácáfoltak erre. A múlt héten
tanultakat szombat este táborzáró
gála keretében mutatták be a kez-
dők és haladók, táncosok és zené-
szek a zsúfolásig telt
kultúrotthonban, akinek pedig bent
nem jutott állóhely sem, az az ud-
varon kivetítőn követhette a műsort.

Puskás Attila szervező szerint az
idei tábor méltó folytatása volt az
előző húsznak, sokan jöttek Erdély-
ből és Magyarországról, de Európa
más részeiről is, a tengerentúlról, az
Amerikai Egyesült Államokból és
Japánból. Idén is a megszokott lét-
számot, mintegy 230 résztvevőt
jegyeztek. Sohasem akartak nagy

tábor lenni, mert a kisebbek barát-
ságosabbak, családiasabbak –
mondta el a szervező, hozzátéve,
hogy a résztvevők egy hétig a falu-
ban élnek, a tevékenységek külön-
böző helyeken zajlanak, a vendégek
meglátogatnak helyi mestereket, sőt
a gálaestre a helyiektől kell népvi-
seleti darabokat kölcsönözniük.

Amikor a tábort indították, a 
táncházas körökben főleg a mező-
ségi, széki, gyimesi, felcsíki táncok
voltak ismertek, ezért azt szerették
volna elérni, hogy a marosszéki,
nyárádmenti, jobbágytelki táncokat
is megismertessék a világgal, hogy
Marosszék felkerüljön a táncházas
térképre. A huszonegyedik év is azt
bizonyítja, hogy sikerült.
Hazajöttek az elszármazottak

Az elmúlt húsz évben a helyi
néptáncosok mindig felléptek a tá-
borban, idén viszont nem ők, hanem
az anyaországi Szigetszentmiklóson
élő, Jobbágytelkéről elszármazottak
néptánccsoportja érkezett a gálára.
A szándék kölcsönös volt az elszár-
mazottak és a szervezők részéről,
egy visszatérő táborosnak – aki a
szentmiklósi együttes zenésze is –
köszönhetően sikerült elhozni őket
– tudtuk meg Puskás Attilától. A
csapat szívesen hozta haza azt a tán-
cot, amit nem szégyellt több száz
kilométer távolságban sem, meg-
mutni az itthoniaknak és a vendé-
geknek. Érthető tehát, hogy sok
jobbágytelki idős embernek köny-
nyekkel telt meg a szeme a nézőté-
ren, és nemcsak egy-egy arc, hang
felismerése miatt, hanem mert fia-
talkoruk villant fel egy percre, mi-
közben az elszármazottak fellépése

a több évtizede tanult táncokat lát-
tatta velük viszont. Több száz to-
rokból hangzott fel Jobbágytelke
himnusza, a Szép szivárvány koszo-
rúzza az eget... A műsor végén a
község polgármestere is üdvözölte
a jelenlevőket: A Ceauşescu-kor-
szakban Jobbágytelke „kicsi Ame-
rikának” számított, ma pedig
Magyarországon van egy „kicsi
Jobbágytelke”, ezért arra biztatta az
elszármazottakat, hogy a falu kin-
csét, szeme fényét, a táncot, népdalt
éltessék és adják át unokáiknak,
dédunokáiknak.

A műsor után Sófalvi Emese cso-
portvezetőtől megtudtuk: szinte
mindannyian Jobbágytelkéről szár-
maztak el, jelenleg közel harmincan
énekelnek és táncolnak, másfél éve
vették elő ismét a hazai táncokat és
dalokat, hiszen szükségét érezték,
hogy az anyaországban is feleleve-
nítsék, amit gyermekkorukban a
néhai Balla Antal mestertől tanul-
tak. Fergeteges érzés volt ismét itt-
hon lenni, színpadra lépni,
izgalommal készültek rá, hiszen
hazai közönség előtt hazai műsorral
szerepelni nagy kihívás, de öröm-
mel vállalták. Ezzel is szeretnék
arra buzdítani az itthoniakat, hogy
kortól függetlenül merjenek tán-
colni – részletezte az elszármazott.

Nemcsak nekik és a falubeliek-
nek szerzett örömet a viszontlátás,
hanem a Jobbágytelkéről más vi-
dékre elszármazott hazaiaknak is.
Jó volt hazatérni, találkozni gyer-
mekkori ismerősökkel, akikkel
együtt nőttek fel, jó volt látni azo-
kat, akikkel éveken át együtt táncol-
tak valamikor – vallotta be
lapunknak a Szovátán élő O.B., aki

minden évben hazatér a tánctábor
idejére.
Remélik, hogy marad a tábor

A fennkölt gálazáró hangulat mö-
gött azonban felmerült: már évek
óta kérdőjeleket vet fel a szervezők-
ben és résztvevőkben is a tábor fő
helyszínéül szolgáló jobbágytelki
kultúrotthon állapota, az is felröp-
pent, hogy ha ezen nem sikerül ja-
vítani, akkor a tábor elköltözhet
innen. A szombati záróeseményen a
szervezők megnyugtatták a község-
vezetőket, hogy sem ők, sem a tá-
borlakók nem az új épületekért,
kényelmes feltételekért jönnek ide,
hanem azért az emberi tisztaságért
és nyugalomért, ami itt még fellel-
hető.

Ennek ellenére megkérdeztük
Barabási Ottó székelyhodosi pol-
gármestert, miként áll az a projekt,
amely révén felújítanák a jobbágy-
telki kultúrotthont, miután újat nem
tudnak építeni, mivel nincs telkük

hozzá. Az elöljáró elmondta: tavaly
a tábornyitón lelőtte a poént, mert
bejelentette, hogy napokkal azelőtt
írta alá a szerződést az épület fel-
újítására. Akkor úgy gondolta,
hogy fél év alatt lebonyolítható az
1,1 millió lejes beruházás, és idén
új épületben fogadhatják a táboro-
zókat. Nem így történt, ugyanis a
közbeszerzés és engedélyeztetés a
vártnál hosszadalmasabb lett, ám
most már befejeződött, kiválasz-
tották a tervező és kivitelező
céget, és amint a terveket a ható-
ságok jóváhagyják, elkezdődhet a
munka. Ez viszont azt jelenti,
hogy jövő nyáron ebben az ingat-
lanban nem lehet táborozni, mivel
az épület nagy részét le kell bon-
tani, és újjá kell építeni, azt vi-
szont megígérte a községvezető,
hogy találnak egy olyan helyet,
ahol jövőben le lehet bonyolítani a
rendezvényt, és az egyéves szünet
miatt Jobbágytelke nem veszíti el
a tánctábort.

Augusztus elején ismét sor
kerül a Harmonia Cordis Nem-
zetközi Gitárfesztiválra. A
Beke István Ferenc gitárművész
által létrehozott és a Harmo-
nia Cordis Egyesületen ke-
resztül máig főszervezett
gitárfesztivál immár a 14. ki-
adásához közeledik, és az el-
telt majd’ másfél évtized alatt
Marosvásárhely egyik legní-
vósabb zenei szemléjévé
nőtte ki magát. 

Az eleinte a Kultúrpalotában
klasszikusgitár-fesztiválként induló
koncertsorozat idővel nyitott más,
minőségi stílusirányzatok felé is,
ma már nem idegen tőle a dzsessz,
a blues, avagy a flamenco, a prog-
ramot pedig számos kiegészítő ren-
dezvény gazdagítja. A
hagyományos délelőtti mesterkur-
zusok mellett vannak hangszerbe-
mutatók, karrierépítésről szóló
előadások, miközben évről évre a
világ gitárművészeinek krémjét si-

kerül Marosvásárhelyen vendégsze-
repeltetni. 

Ez az idén sem lesz másként:
amint azt Beke István Ferenc el-
mondta, az augusztus 6-a és 11-e
között zajló rendezvénysorozaton a
neves meghívottak mellett ismét két
világsztár koncertezik: a nyitóna-
pon Stochelo Rosenberg, aki gitá-
rosként és zeneszerzőként világ-
szerte elismert. A gitározást tízéves
korában kezdte, a legtöbbet Django
Reinhardt felvételeit hallgatta. Már
12 éves korában több lemezkiadó
figyelmébe került, miután unoka-
testvéreivel együtt megnyertek egy
televíziós versenyt. Az elkövetkező
években Nous’che és Nonnie uno-
katestvéreivel zenélt együtt, később
kialakítva a híres Rosenberg Triót.
A világ egyik legjobb gitárosaként
ismerte el a szakma, aki hibátlan
technikájával ötvözi a gipsy-
dzsessz zene virtuozitását, érzelmeit
és eleganciáját. 

A zárónapon pedig a Romániá-
ban először koncertező Vicente
Amigo lép fel. A gitárművész Cór-
dobában nőtt fel, most is ott él, de

Guadalcanalban (Sevilla tartomány)
született, nyolcéves korában kapta
első gitárját. Szólópályára lépve ki-
alakult felfogásának az a jellegze-
tessége, hogy nem akarja a
flamenco stiláris kereteit minden-
áron felrúgni, de gyönyörködtető
variációi, rögtönzései és szerzemé-
nyei azokat a modernizálás irá-
nyába tágítják. Közreműködött
olyan híres énekesek, mint Cama-
rón de la Isla, Carmen Linares, José
Mercé és El Pele felvételein. Saját
neve alatt kiadott lemezei komoly
fejlődési pályáról tanúskodnak, az
áttörést a Ciudad de las Ideas al-
buma hozta meg a 2000-es évben.
Azóta bejárta szinte az egész vilá-
got. Rengeteg első helyet, díjat és
elismerést kapott. Dolgozott több
szimfonikus zenekar és a Vince
Mendoza vezette Metropol szólistá-
jaként is, a Spanyol Nemzeti Balett
tűzte műsorra szerzeményeit. Egyre
nagyobb hírnevének köszönhetően
John McLaughlin, Al Di Meola,
David Bowie, Keith Richards, Bob
Dylan, Milton Nascimento, Sting,
Eliane Elias és Paco de Lucía voltak
alkalmi muzsikustársai.

A fesztiválkezdő és -záró koncer-
tek között számos további neves
vendégművész lép fel az esemény-
sorozat helyszínein: a marosvásárhe-
lyi várban, a Kultúrpalota nagy- és
kistermében, a Marosvásárhelyi Mű-
vészeti Egyetemen, a marosvásárhe-
lyi kardiológiai intézetben, valamint
a Bocskai teremben. A szemle fellé-
pőire és részleteire a későbbiekben
visszatérünk, a részletes programot
az alábbiakban olvashatják.

Augusztus 6-a, 19 óra – maros-
vásárhelyi vár, eső esetén Kultúrpa-
lota. Hart Gábor (HU) (EuroStrings
Artist), Radu Vâlcu (EuroStrings
Artist). EuroStrings Artist Guitar
Duo: Hart Gábor (HU) & Radu
Vâlcu (RO). Radu Vâlcu Quartet

(RO) (EuroStrings Artist): Radu
Vâlcu – gitár, Răzvan Florescu –
ütőhangszer, Mihai Balabaş – he-
gedű, Andrei Petrache – zongora.
Stochelo Rosenberg (NL) & Pusztai
Antal (AT) – gitár – Gipsy Jazz:
Asztalos Zsolt (RO) – ütőhangszer,
Hadnagy Attila (RO) – nagybőgő.

Augusztus 7-e, 19 óra – Kultúr-
palota. Tritonus Guitar Trio: Molnár
Levente, Szurgyi Gergely, Varga
Bálint (HU). Venti Chiavi Guitar
Trio: Ritter Zsófia, Kormos Balázs,
Tóth Álmos (HU). Bianco Gabriel
(FR) – gitár & Hrabankova Micha-
ela (CZ) – oboa.

Augusztus 8-a, 19 óra – Kultúr-
palota. Kvartett: Pál Tamás – első
hegedű (RO), Tuta Roxana – má-
sodhegedű (RO), Kardos Margit –
brácsa (RO), Sviatoslav Perepelyt-
sia – cselló (RO). Szólista: Beke Ist-
ván Ferenc (RO) – gitár, Gabriel
Guillén (VE/ AT) – gitár. Duo
Atanas Ourkouzounov (BG/FR) –
gitár & Mie Ogura (JP/FR) – fu-
vola: Jazz/Balcan Music.

Augusztus 9-e, 19 óra – Kultúr-
palota. Duo Celeste: Orosz Dávid
Gergő & Tudor Gliga (RO). Duó:
Girán Péter & Csáki András (HU).
Szólista: Judicaël Perroy
(FR/USA).

Augusztus 10-e, 19 óra – Kul-
túrpalota. Dimitris Soukaras (GR) –
(EuroStrings Artist). You Wu (CN)
– (EuroStrings Artist). Zuzanna
WęŻyk (PL/GB) – (EuroStrings Ar-
tist). Peter Graneis (DE) – (Euro-

Strings Artist). EuroStrings Artist
Guitar quartet: Dimitris Soukaras
(GR), You Wu (CN), Zuzanna
WęŻyk (PL/GB), Peter Graneis
(DE). Marco Tamayo (CU/AT).

Augusztus 11-e, 20 óra – maros-
vásárhelyi vár, eső esetén: Kultúr-
palota. Vicente Amigo – gitár, Ewen
Vernal – basszusgitár, Antonio Fer-
nández Perona – gitár, Fali Pipio –
ének, Francisco González Agudo –
ütőhangszer, Rafael de Utrera –
ének. 

Alternatív programok. Augusztus
7-e, 15 óra – a Kultúrpalota kister-
mében: a Harmonia Cordis Gitár-
verseny döntője.

Augusztus 7-e és 10-e között,
naponta 10–13 és 15–18 óra kö-
zött a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetemen: mesterkurzusok és más
szakmai beszélgetések. AER, SE-
GOVIA gitárbolt hangszerbemu-
tató. Augusztus 7-én és 8-án, 10–13
és 15–18 óra között: AMP bemu-
tató/ UDO ROESNER AMP – DA
CAPO 60 bemutató.

Augusztus 8-án 16 órától – kon-
cert a marosvásárhelyi kardiológiai
intézetben.

Augusztus 9-én 17 órától –
Bocskai terem: koncert az öregott-
honban és árvaházban.

Augusztus 11-én 10–13 óra kö-
zött a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetemen: karrierépítés – Gabriel
Bianco (FR).
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Beke István Ferenc

Vicente Amigo

Nagy sikert aratott a Szépszivárvány együttes Fotó: Gligor Róbert László

Kaáli Nagy Botond

14. Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztivál
Világsztárok Vásárhelyen

Hazatérők és vendégek a jobbágytelki táborzárón
Szép szivárvány koszorúzza az eget

Gligor Róbert László



Szeptember végére tervezik
a kibédi kultúrotthon mögött
felépített korszerű járóbe-
teg-rendelő épületének az
átadását. 

Az építkezés tavaly október 28-
án kezdődött, a kivitelező 30 hó-
napra vállalta fel a munkát, de alig
egy év alatt sikerült befejezni, így
remény van arra, hogy szeptem-
berre átadható lesz az épület A lé-
tesítményt a művelődési ház
udvarán húzták fel az országos
helyi vidékfejlesztési alap
(PNDL) támogatásával. A be-
ruházás értéke 1,4 millió lej,
ennek a 7,5%-át önrészként a
helyi önkormányzat állta. A
munkálatot 90%-ban végezték
el, hátravannak a belső simí-
tások. Az udvart, amely közös
a kultúrotthonéval, letérköve-
zik, itt parkolóhelyeket és egy
virággruppot alakítanak ki,
így mind a rendelőbe, mind a
művelődési rendezvényre
igyekvők használhatják. 

Úgy tervezik, hogy az épü-
letben elsősorban egy fogá-

szati rendelőt rendeznek be, ahol
állandó szolgálat lesz. Ezenkívül
szakorvosi kabinetek is lesznek.
Előre meghatározott program sze-
rint – időszakosan – Marosvásár-
helyről, Erdőszentgyörgyről
járnának le belgyógyászok, kardi-
ológusok, szemészek és minden
olyan szakorvos, akire az igény
szerint szükség lesz. 

A bútorzat beszerzése nem volt
benne a pályázatban, így erről a
polgármesteri hivatalnak kell gon-

doskodnia. Dósa Sándor polgár-
mester szerint szekrényeket, aszta-
lokat, székeket vásárolnak,
azonban a rendelőkhöz szükséges
orvosi felszerelést és gépeket a
szakorvosoknak kell majd hoz-
niuk. Erről is egyeztetnek majd a
bérlőkkel. Ugyanis a polgármesteri
hivatal illetékesei több szakorvos-
sal felvették a kapcsolatot, és ígéret
van arra, hogy a szeptember végi
átadást követően beindul az egész-
ségügyi ellátás.

2013-ban hívta meg a kibédi
református gyülekezet a
Ludas melletti Istvánházáról
Sípos Vízaknai Balázs lelkipász-
tort, aki azóta vezeti a közös-
séget. Az azóta eltelt
időszakról, a jelenleg folya-
matban levő, templomfelújító
és közösségmegújító munká-
ról számolt be lapunknak. 

– Amikor elvállaltuk, hogy Ki-
bédre költözünk, tudtuk, hogy sok
lesz a teendő mind a közösségépí-
tés, mind a templom és a hozzá tar-
tozó épületek felújítása, kar-
bantartása terén. Azzal a gondolattal
jöttünk ide, hogy nagy kihívás lesz,
de úgy éreztük, hogy fiatalokként
helyt tudunk állni. A Bodor Péter
által készített, felújított orgona fel-
szentelése után egy héttel kerültünk
feleségemmel az itteni egyházköz-
ség élére. Utána elkezdődött az épít-
kezés fizikai és lelki téren is.
Kazánházat, fürdőt, mosdót építet-

tünk a gyülekezeti házban. A követ-
kező nagyméretű munkálat a kán-
tori lakás felújítása volt. Borzalmas
állapotban találtuk az épületet. Az
alapoktól a plafonig mindent ki kel-
lett cserélni, új nyílászárók kerültek
az épületre. Hátramaradt még a
külső vakolat. Természetesen szük-
ség volt a lakásra, mert 2014-től a
faluba költözött a székelyudvarhe-
lyi Prázsmári Krisztina Vajából, aki
elvállalta a kántori munkát. Krisz-
tina a kántori szolgálat mellett
oroszlánrészt vállal a gyerek- és if-
júsági foglalkozásokban, és ellátja
az irodai feladatokat is. 2016-ban a
parókia udvarán felépítettünk egy
oktatási központot, hogy biztosítsuk
a gyerekek délutáni – iskola utáni –
oktatását. A kisdiákok itt a helyi ta-
nítónő segítségével elkészíthetik a
házi feladataikat. Egyelőre tízen ré-
szesülnek e szolgáltatásban, a jövő
tanévtől még több érdeklődőre szá-
mítunk. Ennek a foglalkozásnak az
a haszna, hogy a szakirányítás mel-
lett a gyerekek hatékonyabban fog-
lalkozhatnak a tanulással, felügyelet
alatt vannak, és több idejük marad
az ezt követő szabadidős tevékeny-
ségre. Az sem mellékes, hogy nem
a munkából hazatérő szülőket ter-
helik ezekkel a feladatokkal. Sajnos
vannak olyanok is, akik sajnálják
erre az óránkénti 10 lejes hozzájá-
rulást. 

Idejövetelünk után elkezdtünk
foglalkozni a fiatalokkal. 2012-től
van vakációs bibliahét, azóta is
minden nyáron átlagban 70-80 gye-
rek vesz részt rajta. Örömmel
mondhatom, hogy az évek során ez
a létszám nem csökkent, sőt a tava-
lyihoz képest növekedés tapasztal-
ható. Bevonjuk a fiatalokat a
szervezésbe, éneket tanítunk, fog-
lalkozásokat vezetünk, így a közös-

ség számára „hasznossá” tehetjük
magunkat. A vallási és ifjúságneve-
lési tevékenység mellett van hang-
szeroktatás is. A kántornővel
közösen zongora-, furulya- és 
gitárórákat tartunk, ez iránt is igen
nagy az érdeklődés. Téli időszakban
körzeti bibliaórákat tartunk, ilyen-
kor a falu különböző helyein lakó
családokhoz megyünk, és ott talál-
kozunk azokkal, akiknek olyankor
nehéz eljutni a templomba, vagy
idősek, betegek. A fiataloknak min-
den péntek este 7 órától ifjúsági
bibliatalálkozó vagy filmklub van.
Ők hozzák a filmeket, utána meg-
beszéljük, ez is igen hasznos tevé-
kenység. Ezenkívül négy éve
rendszeresen járunk ifjúsági vallási
fesztiválokra: a Válts irányt erdélyi
és Debrecenben a Csillagpont fesz-
tiválra, ahol mintegy 4000-en vesz-
nek részt az egész
Kárpát-medencéből. Igazi élmény,
lelki feltöltődést jelent közösségünk
fiataljai számára. Néha orgonakon-
certet is szervezünk. Legközelebb
az orgonát augusztus 4-én, vasárnap
a 11 órától kezdődő rövid istentisz-
telet után Molnár Tünde orgonamű-
vész szólaltatja meg. 

A templom felújítását is folytatni
kellett. 2013-ban, mielőtt a felújított
orgona a helyére került volna, az
elődöm belülről felújíttatta a temp-
lomot, de a külső munkálatok elma-
radtak. 2018-ban megnyertünk egy
62.000 eurós Leader-pályázatot.
Ebből és a gyülekezet támogatásá-
val finanszírozzuk a külső renová-
lást. A pályázat magába foglalta a
teljes tetőfelújítást, önerőből lefes-
tettük a toronysüveget, vakolatjaví-
tás és festés is volt, kicseréltük az
ablakokat. A cinterem ajtóit Dósa
Árpád vállalkozó adományából cse-
réltettük ki, ő támogatta a gyüleke-

zeti ház felépítését is. Jelenleg az
utolsó simításokat végzik a templo-
mon, valószínű, hogy jövő héten
befejeződnek a munkálatok. Fo-
lyamatban van a parókia tetőteré-
nek a manzárdosítása, amit a
magyarországi emberi erőforrások
minisztériuma támogat. Bővítjük a
lakást és egy vendégszobát is ki-
alakítunk. 

A távlati tervek között szerepel
az udvar rendbetétele is. Szakem-
bert szeretnénk keresni, aki megter-
vezné a 60 áras teret. Ha jól
számítom, a következő három évti-
zedre is van munka, be szeretnénk
fejezni a parókia tetőterét, a tanács-
terem felújítását, említettem, hogy
elmaradt a kántorlakás külső vako-

lása, lebontanánk a csűrt, a helyére
garázst építenénk. Ami pedig a gyü-
lekezettel való foglalkozást illeti,
tervezzük a baba-mama klub, a fia-
tal házasokkal való foglalkozás és a
presbiterképzés beindítását. 

A lelkipásztor aztán azt is el-
árulja, hogy szeretné, hogy a Face-
bookon is követhető legyen az
istentisztelet, és a nyitás jegyében
turistacsoportokat fogadnak, hiszen
a templom is szerepel a Balavásár
és Szováta közötti Kis-Küküllő
menti megyei turisztikai ajánlatban.
A múlt hét végén Bethlen Gábor-
szobrot avattak az udvarán, a nagy
fejedelem szellemiségéhez méltó
központként szeretné vezetni a kö-
zösséget a lelkész házaspár. 

Dósa Sándor polgármester magyaráz a készülő hídnál Fotó: Vajda György

Helyére került a tetőrész is

Június 20-án nyújtották be a pályázatot, amelynek
alapján az országos vidékfejlesztési beruházási alap-
ból 10,5 millió lej támogatást kap a község az összes
utca leaszfaltozására. A helyi tanács úgy döntött, hogy
az önrész biztosítására 20 évre hitelt vesz fel a köz-
ség. Mindössze két utcán van aszfalt, elkészült az ivó-

víz- és a csatornahálózat, a gázvállalaton kívül nem
kell attól tartani, hogy feltörik az aszfaltot, fel lehet
vállalni a munkálatot – mondta Dósa Sándor polgár-
mester, így a jövő évi tervek között szerepel ez az óri-
ási munka, egyelőre nagyobb beruházást nem is
terveznek a községben. 

Szeptemberben átadhatják
a korszerű járóbeteg-rendelőt 

Felújított templom, megújult közösség 

Leaszfaltozzák az összes utcát 

Betonhíd épül a Kis-Küküllőn 

Márciustól a Dacia Faber cég
munkatársai hozzáfogtak a Kis-Kü-
küllőn átívelő betonhíd építéséhez,
amely a Kibéd és Sóvárad között
kialakítandó földutat köti össze. Az
utat mintegy 2 km-en megerősítik.
Az 52 méter hosszú, betongerendá-
kon álló híd megépítését az orszá-
gos helyi vidékfejlesztési alap
támogatja 4,8 millió lejjel, ez eset-
ben az önrész csupán 5%. A pályá-
zatból az út Kibéd területén levő
szakaszának a felújítását is finan-
szírozzák. A kivitelező cég képvise-
lői szerint ősz végére befejezik a
hidat, a teljes beruházás azonban
két évig tart, így jövő évben is dol-
goznak majd az út korszerűsítésén.
A polgármester szerint azért van
szükség a korszerű hídra az említett
úton, mert így könnyebb lesz meg-
közelíteni a folyó túloldalán levő

mezőgazdasági területeket. Eddig a
mezőgazdasági gépekkel a Balavá-
sár – Szováta közötti országúton
kellett közlekedjenek Sóváradig, és
ez sok esetben fennakadást okozott.
Azt remélik, hogy amennyiben
könnyebben elérhetők lesznek az
említett területek, nem maradnak
parlagon a földek. Ezenkívül né-
hány éve használhatatlanná vált az
út. 

Ha megfelelően lekövezik, akkor
a két a község közötti közlekedés is
megoldódik, és az sem mellékes,
hogy az utat bele lehet foglalni a tu-
risztikai körforgásba, ugyanis
Kibéd, Sóvárad, de a közelben levő
Szolokma, Siklód is bőven kínál
néprajzi jellegű és természeti látni-
valókat, érdekességeket, e települé-
sek akár kerékpárral is
megközelíthetők. 

Szerkeszti: Vajda György
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Az idén az Erdélyi Kárpát-
egyesület marosvásárhelyi
osztálya a 28. országos ván-
dortábor házigazdája. A július
30. és augusztus 4. között
zajló tábor helyszíne Szováta.
A sátrakat az Outward Bound
Ifjúsági Központ mögött, a
Sebes-patak völgyében, a
Tyukászdomb alján ütik fel a
természetjárók, túrázók. A
szervezők 35 tematikus gya-
log-, kerékpáros és autóbu-
szos honismereti túrát
állítottak össze. 160 szervező,
túravezető várja a vendége-
ket. A kínálatról Kiss Zoltán tá-
borparancsnok tájékoztatta
lapunkat. 

Az EKE marosvásárhelyi osz-
tálya 1990 után a harmadik alka-
lommal szervez vándortábort.
Először 2003-ban Ratosnyán, má-
sodszor 2007-ben Vármezőn, míg
az idén Szovátát választották hely-
színül. Szóba került a Maros völgye
is, de mivel ott már volt, és a fürdő-
város, a környék több lehetőséget
kínál, így esett a választás erre a te-
lepülésre. 35 túrát dolgoztak ki a
szervezők, amelyeket előzetesen le-
jártak, megszerveztek, így minden
kornak, elvárásnak, ízlésnek sikerül
majd eleget tenniük. A nehezebb
gyalogtúrát választók két szakasz-
ban járhatják be a Kelemen- és a

Görgényi-havasok gerincét. Köze-
pes nehézségűek az Istenszékét, a
Répás-mezőt célzó túrák. A temati-
kus gyalogtúrákat kedvelők megis-
merkedhetnek a Bekecsen és a
környékén zajlott első és második
világháborús eseményekkel. Az
egykori gyepűvárak történetébe te-
kinthetnek be a vármezői Várhe-
gyen, a Nyárádremete feletti Vityál
váránál, de lesz túra a Rapsóné és
Firtos várához is. Tavaly óta a spi-
ritualitásnak is helyet adnak, így az
idén is, a Mária utat érintve, az ér-
deklődők elzarándokolhatnak a Sik-
lód-kőre, a sóváradi remeteségre
vagy Mikházára, a kolostorhoz. A
geológiai érdekességeket kedvelők-
nek a szovátai sóstavakat, a parajdi
sóbányát és a Só-szorost, a korondi
csigadombot és aragonitmúzeumot
ajánlják. 

Érdekes, ismeretterjesztő honis-
mereti túrák is lesznek. A beneve-
zők felkereshetik a 170 éve elhunyt
költő, Petőfi Sándor utolsó napjai-
nak állomásait, Kelementelkét, Se-
gesvárt, Fehéregyházát és
Székelykeresztúrt érintve. Lesz
Wass Albert-túra a Funtinel-me-
zőre, Áprily Lajos-túra a Rapsóné
várához és Parajdra. A Szent

László-legenda helyszíneire is elve-
zetnek a szervezők. Beszterce me-
gyében az első állomás Harina,
majd a kerlési csata színhelye, de
nem maradnak ki a Szent László ki-
rály legendáját őrző nyárádmenti
emlékhelyek sem. A Kis-Küküllő
mente főbb megállóhelyei az erdő-
szentgyörgyi Rhédey-kastély, az el-
árasztott Bözödújfalu, a
szalmakalap-múzeum Kőrispatakon
és a vendégszerető Székelyvécke
lesz. Három nemzet épített öröksé-
gébe nyújt betekintést a Nagy-Kü-
küllő menti kirándulás: a keresdi
Bethlen-kastély, Almakerék és Be-
rethalom szász erődtemplomai, az
egykor örmények által létesített és
lakott Erzsébetváros. Érdekes lesz a
kastélytúra is, Görgényszentimre –
Marosvécs – Gernyeszeg útvona-
lon, ahol a Kemény és a Teleki tör-
ténelmi családok életébe
nyerhetünk betekintést az örökösök,
illetve a jelenlegi kastélytulajdono-
sok segítségével. Ezenkívül lesz ke-
rékpáros, gombász-, fotó- és
éjszakai túra is, szekerezés, helyi
mesterségekkel való ismerkedés
Korondon, Kis-Küküllő menti
borok és pálinkák kóstolása Kele-
mentelkén, Kibéden. Gyerekeknek,
fiataloknak és örökifjaknak kreatív
foglalkozásokat ajánlanak, kötél-
kerti tevékenységeket, tutajkészí-
tést, sziklamászást, az Outward
Bound oktatóinak irányításával.

A 160 önkéntes között nemcsak
a hegyet kiválóan ismerő túrázók,

túravezetők lesznek, hanem történé-
szek, geológusok, környezetvé-
delmi szakértők is, akik
szaktudásukkal, helyismeretükkel
gazdagítják, színesítik majd a kíná-
latot. Áprily Lajos parajdi emlékhá-
zában Csíki Zoltán, a házat
működtető, fenntartó igazgató fo-
gadja a vendégeket. Szovátán a
múltjának kiváló ismerői, Mester
Zoltán, Szolláth Hunor lesz a segít-
ségünkre. Rusz Ottilia, az EKE ki-
adványának, a Gyopárnak a
munkatársa vezeti a geológiai túrát,
és a meteorológia titkaiba is ő ve-
zeti be az érdeklődőket. A fotótúrát
Kerekes Péter Pál vezeti, a megye
legismertebb természetfotósa. Bel-
fenyéri Gáborral – aki több gom-
báskönyvet adott ki – Vármezőben
lehet majd gombászni. Dr. Ábrám
Zoltán, az EMKE elnöke a Nyárád-
mentére viszi el a vendégeket. A
nyárádszeredai Suba Gyöngyvér a
Nyárádmente épített örökségét, szo-
kásait ismerteti a honismereti túrán.
Gáspár Melinda vezeti a Petőfi-
túrát. Salat Csaba ismerteti Erdély
három nemzetiségének (örmény,
szász, magyar) kulturális és épített
örökségét. A kastélytúra idegenve-
zetője Kálmán Attila történelemta-

nár, aki mind a Teleki, mind a Ke-
mény család történetét kutatta. In-
formációhoz lehet jutni ifj. Benkő
József által is, aki civil szervezeté-
vel sokat tett a Bekecs-tetőn levő
emlékhely megőrzéséért. Sóvára-
don Gagyi Ildikó iskolaigazgató,
Kibéden Barabási Attila-Csaba, a
Maros Művészegyüttes igazgatója
lesznek a házigazdák. És sorolhat-
nánk az értékes, érdekes kínálatot s
a túrákat kidolgozó idegenvezetők,
szakértők nevét. 

A tábori tudnivalókról még any-
nyit, hogy az ünnepélyes megnyitó
július 30-án, kedden lesz, szerdán,
csütörtökön és pénteken a túráké a
főszerep, a szombat a hagyo-
mányőrzésé, ekkor lesznek az isme-
retterjesztő vetélkedők is és a tábor-
zárás. A szervezők arról is
gondoskodtak, hogy a táborban pi-
henők se unatkozzanak. A fiatalok
és a gyerekek a szomszédos Out-
ward Bound ifjúsági központban
szórakozhatnak a kötélkertben, il-
letve számukra tutajépítéssel egybe-
kötött tutajozást is szerveznek. Az
ínyencségeket kedvelők Korondról
kiindulva Pálpatakát és Fenyőkutat
érintve vehetnek részt gasztrotúrán,
de lesz borkóstoló Kelementelkén
és pálinka- illetve Dósa-felvágott-
kóstoló Kibéden is. 

A táborban előadásokat hallgat-
hatnak meg a résztvevők. Szerdán
Szolláth Hunor Szovátáról és a Só-
vidékről értekezik, utána a Czinige
zenekar muzsikál, csütörtökön

Hajdú Zoltán, a Fókusz Öko Köz-
pont vezetője afrikai útjáról számol
be és a nyárádmenti környezetvé-
delmi programjáról is tart ismerte-
tőt, Sebestyén Spielmann Mihály
Erdély fejedelmeiről tart előadást,
majd Ritziu Ilka Krisztina fellépése
zárja a napot. Pénteken Csortán

Márton műépítész a Nyárádmente
népi építészetéről beszél, majd az
Üver együttes és Kásler Magda se-
gítségével egy kis táncház is lesz. 

Szombaton reggel jógával és me-
ditációs gyakorlatokkal indul a nap.
Ezután ifj. Benkő József nyílt törté-
nelemórát tart és bemutatja a máso-
dik világháborús emléktárgyaiból
összeállított kiállítást. Ezután
Győrffi István geológus a Sóvidék
geológiáját ismerteti, Farkas Olga a
szentdemeteri csuhéfonásba vezeti
be a népi mesterségek iránt érdek-
lődőket. Jelen lesznek a marosszéki
íjászok is, a marosvásárhelyi művé-
szeti líceum 12.-es diákjai zenés
előadással szórakoztatják a táborla-
kókat. A gyerekekről Halmágyi Il-
dikó cserkészvezető és csapata
gondoskodik. 

Fontos tudni, hogy a táborban dr.
Pongrácz Mária irányításával orvosi
ellátást is biztosítanak. A rendez-
vény partnere a Maros Megyei Spe-
ciális Barlangi- és Hegyimentő
Szolgálat, amely mind a táborban,
mind a helyszínen jelen lesz, követi
a csoportokat. Mikó István és Pál
Csaba felajánlotta, hogy terepjárói-
kat is bevetik, ha valakit le kell
hozni, menteni, és ígéret van egy
mentőautóra is a táborban. 

Nagyon sok támogatójuk akadt a
szervezőknek, ezek közül kieme-
lendő a Maros Megyei Tanács, a

Szovátai Polgármesteri Hivatal és
helyi tanács, a fővédnök dr. Vass
Levente parlamenti képviselő. 

Azt is megtudtuk, hogy tavalytól
az EKE tagja az európai természet-
járó szövetségnek, így ennek a szer-
vezetnek a honlapján is
reklámozzák a tábort, ezért már
nemcsak a magyarországi partner-
szervezetektől, hanem Európa távo-
libb országaiból is vannak
érdeklődők. Természetesen az Erdé-
lyi Kárpát-egyesület minden erdélyi
és magyarországi osztálya képvisel-
teti magát. Beszélgetésünkkor a je-
lentkezők létszáma meghaladta a
700-at, a korábbi tapasztalatok alap-
ján 1000-1500 résztvevője szokott
lenni egy-egy EKE-tábornak. Nem-
csak azokat várják, akik táborlakók
lesznek, hanem bárkit szívesen lát-
nak, akik kiválasztanak valamely
túrát, és azon részt szeretnének
venni. Fontos elolvasni a tábor
https://vt.ekemvh.ro/ honlapján
közzétett információkat, a tábori
szabályzatot, a részvételi feltétele-
ket, és ahhoz tartani magunkat. Itt
alaposabban megismerkedhetnek az
ajánlott túrákkal, a túravezetőkkel,
a szervezőkkel, akikhez természete-
sen bizalommal lehet fordulni bár-
milyen kérdéssel, mielőtt be-
neveznének bármilyen túrára –
ajánlotta Kiss Zoltán táborparancs-
nok. 

Vajda György

EKE-vándortábor Szovátán 
Gazdag program

Útban a Rapsóné vára felé Fotó: Vajda György

A Pietros gúlája

Az Égerfás-tó Vármezőn



Mi az, ami akkor is van, ha nem
látjuk? – kérdezném tanítványaimat
környezetismereti órán.

A hiteles választ ez alkalommal
azon óvónők és tanítók adják meg,
akik részt vettek a Napsugár-napok
26. szakmai tanácskozásán Válasz-
úton július 8-12. között: a Napsugár
és a Szivárvány gyermeklapok, me-
lyek tartalmassá, érdekessé és szí-
nessé teszik napjainkat egész
évben. A két gyermeklap szerkesz-
tősége 29 pedagógust szólított meg
Kolozs, Maros, Brassó, Hargita,
Kovászna, Szilágy, Máramaros és
Bihar megyéből. Az elszállásolás a
Kallós Zoltán Alapítvány Szór-
ványkollégiumában volt.

Baráti és családias hangulatban
zajlott a négynapos együttlét. Hét-
főn délután az újratalálkozás és az
ismerkedés örömét élhettük meg.
Sokat ígért a programfüzet, de
annál többet nyújtottak a következő
napok tevékenységei.

Kedden délelőtt Pénzes Janka és
Rés Katalin fiatal biológusok elő-
adását hallgattuk Variációk termé-
szetismereti foglalkozásokra
címmel, melyben a tartalom mellett
a szép, választékos beszéd és elő-
adásmód is megragadta figyelmün-
ket. Az előadás második felében
interaktív foglalkozásba vontak be,
melynek során a természetbe vezet-
tek vissza. A körülöttünk levő élő-
lények titkairól, jövőnket
meghatározó szerepéről beszéltek.

Kora délután Balázs-Bécsi
Gyöngyi, az alapítvány elnöke elő-
adása és filmvetítése során részesei
lehettünk a Kallós Zoltán életművé-
ről és a Kallós Zoltán Alapítvány
eredményeiről szóló bemutatónak,
mely olyan valós világba vezetett,

mely megoldást nyújt fogyatkozó
nemzetünk meg- és itthonmaradá-
sára.

Ezt követően beszélgettünk gyer-
meklapjaink hasznosságáról és ere-
jéről, versenyeinkről, javaslatok és
ötletek hangzottak el.

Késő délután élmény volt, ami-
kor végre szemtől szembe ülhettünk
a gyermeklapokban közlő írókkal,
költőkkel és grafikusokkal.

Az est fénypontja Rekita Rozália
színművész előadóestje volt, aki
Lászlóffy Aladár Álljad című versé-
vel nyitott, folytatásként pedig Re-
ményik Sándor költeményeiből
válogatott előadóestje minden di-
menziót megjáratott velünk, méltó
befejezése volt a keddi programnak.

Szerdán délelőtt Zsigmond
Emese, a Napsugár és Szivárvány
gyermeklapok főszerkesztője elő-
adásában Az iskola nemzetvédelmi
minisztérium, anyanyelvünk fény-
kard címmel a mit és hogyan lenne
jó tanítani? felvetésre kaptunk vá-
laszt a felfedező, élményalapú
anyanyelvtanításról, a magyar
nyelvbe kódolt világképről, er-
kölcsről, logikai és képi erőről.

Szivacsként szívtuk magunkba a
főszerkesztő asszony szavait Az idő
igaz, s eldönti, ami nem az (Petőfi
Sándor) című előadás kapcsán. Ez-
úttal őrjáratra hívott a történelmi és
nyelvi ferdítések sűrűjébe.

Ebédszünet után, a jobb sorsra
érdemes válaszúti Bánffy-kastélyba

látogatva, Balázs-Bécsi Gyöngyi
mutatta be az egykori kastély épí-
tőit, lakóit, életmódjukat és élette-
rüket.

Frissítőleg hatott a Szabó Kinga
játszóházvezetővel való találkozás.
A nap további részében gyermeki
énünkkel kapcsolódtunk be a Nép-
hagyomány mint választható tan-
tárgy című programba, mely
bútorfestést, körmön fonást, pálci-
kababa készítését és megszámlálha-
tatlan énekes és táncos
gyermekjáték tanulását, majd gya-
korlását kínálta. Volt öröm, vígság
és szinte hajnalig tartó dalolás
annyi, mint a mesében! Csillagös-
vényen is jártunk, megismerve Bul-
csú vezér hadjáratait és a lovász
íjászat titkait.

A következő nap délelőttjén Vá-
radi Gabriella nagyváradi kinezio-

lógus A gyermek mint tanító vala-
mint A mai kor mumusai: diszlexia,
diszgráfia című előadásai és gya-
korlati bemutató keretében módsze-
reket kínált a tanulási zavarok
enyhítésére, az összpontosítóképes-
ség fejlesztésére, a félelmek, fe-
szültségek feloldására. Nagy
érdeklődéssel követtük a bemutató-
kat, hiszen sajnos gyakori a jelen-
ség, és szeretnénk útbaigazítást,
tanácsot, netán megoldást ajánlani
az arra rászorulóknak.

Délutáni tevékenységünket a
Kallós Zoltán Néprajzi Múzeumban
folytattuk, ahol a lenyűgöző látvány
hatalmas élményt jelentett mind-
annyiunknak, különösképpen a ha-
gyománykedvelő és -ápoló
pedagógusoknak. Tárgyi és szel-
lemi értékekkel gazdagodva tértünk
vissza kis műhelyünkbe, ahol pon-
colással szórakoztunk vacsoraidőig.
A szakácsnők ízesebbnél ízesebb
ételekkel kényeztettek minket a
négy nap alatt. Étkezések végezté-
vel a recept felől érdeklődtünk.

A búcsúest hamar elérkezett. A
hétközben ki nem mondott szavakat
és érzéseket a késő esti Kupakta-
nács nevű programpontban merítet-
tük ki. Volt ott csendes mezőségi
meg szilaj hegyi nóta és retró szá-
mok is bőven.

Életem legszebb és legtartalma-
sabb szakmai továbbképzője volt.
Sok ismeretet és gyakorlati megol-
dást kínált, az elfogadás, a türelem
és a szeretet keretébe foglalva. Úgy
gondolom, hogy nem vagyok egye-
dül ezzel az érzéssel.

Kedves Napsugár és Szivárvány!
Köszönjük lelkes belső és külső
munkatársaidnak, hogy színt, fényt
és értéket közvetítesz! Köszönjük,
hogy életünk része vagy!

Tóth Katalin, Magyarsáros

Szerkeszti: Mezey Sarolta
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Az EU
és az őshonos kisebbségek

„Az Úr csodásan működik...”

Módszertani napok Válaszúton

Csak pislákol bennem a remény,
hogy az új uniós vezetés szakít egy
kis időt az ún. őshonos kisebbségek
kérdéskörének megvizsgálására. Itt
egy ötven-hatvan milliós népesség-
ről van szó, tehát nem lehet állan-
dóan a szőnyeg alá seperni, mert
menetrendszerűen előjön valami
konfliktus, lásd Úzvölgye-botrány,
vagy az EU-ba igyekvő Ukrajna
diszkriminatív törvényei. 

Igaz, Európa nagyhatalmai ezt a
kérdést „megoldották”. 

Franciaország nem ismeri a nem-
zetiség, nemzeti kisebbség fogal-
mát, ott mindenki francia. Lehet,
hogy a gyarmatokról betelepülők
ennek örvendtek is, hogy a breto-
nok, provanszálok vagy az elzászi
németek hogyan reagáltak, arról
nem szól a fáma. 

Németországban sohasem volt
számottevő etnikai kisebbség.
Annál több német élt különböző
kelet-európai országokban: egy ré-
szüket a II. világháború után kitele-
pítették, másokat később,
Németország befogadott, kimenekí-

tett, kivásárolt. Az erdélyi szászok
sorsa is ez volt. Mivel a két említett
nagyhatalom az unió súlypontját je-
lenti, sok minden függ a franciák és
a németek jóindulatától. Csak attól,
mert jogszabály nincs, mely köte-
lezné az EU-t bármire. Kár, mert az
Úzvölgye-szindróma máshol is
mérgezheti az országok és nemze-
tek közötti viszonyt.

Pedig elég egyszerű eset: a kato-
nasírok gondozását nemzetközi
egyezmények szabályozzák, melye-
ket a felek többnyire betartanak.
Románia és Magyarország között
1996-ban született egy alapszerző-
dés, majd 2008-ban a katonasírokra
vonatkozóan egy egyezség. Ezek-
hez kellene visszanyúlni, hivat-
kozni az ott leírtakra. 

Még annyit: Magyarországon
húsz helyen vannak a II. világhá-
borúban elesett román katonák
eltemetve, összesen mintegy öt-
száz román katona nyugszik Ma-
gyarország területén. Ezeket a
katonasírokat a magyar állam
gondozza.

Gábor Attila 

A rovatban közölt levelek tartalmáért, 

a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek. 

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. 

A levélírók minden esetben tüntessék fel 

telefonszámukat és lakcímüket. 

Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

A jól ismert énekünk kezdősorával fogadta  nt.
Bogdán Szabolcs János, a Somlyói  Egyházmegye
esperese a Szászrégeni Református Nőszövetség és
presbitérium tagjait a krasznai református templom-
ban.

Nincsenek véletlen találkozások, isteni gondvise-
lés útján jött létre a két helység nőszövetségi kap-
csolata.

Két nőtestvér, az egyik krasznai, a másik szász-
régeni, életük nehéz pillanatában egymás hitét erő-
sítették, az ő találkozásuknak köszönhetően került
sor a kétnapos krasznai kirándulásra Berekméri
Csilla lelkész és Vita Edith Judith elnök asszony
vezetésével.

Hálával tartozunk a Jóistennek ezért a szép talál-
kozóért, a lelkes krasznai gyülekezet vendégfogadá-
sáért, a szolgálatért és az egész együttlétért.
Lelkiekben feltöltődve térhettünk haza, és reméljük,
hogy lesz még találkozás Isten segedelmével Szász-
régenben is.  Addig is Isten áldása legyen mindany-
nyiunk életén!

Demeter Aranka
a Szászrégeni Nőszövetség részéről
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Siklósi Gergely parádés vívással világbajnok
A párbajtőröző Siklósi Gergely látványos és

eredményes vívással aranyérmet nyert a buda-
pesti olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.

A venezuelai Francisco Limardóval szemben
izgalommentes győzelemmel kezdte a napot a
64-es táblán, majd következett két olyan mér-
kőzése, amelyet hosszabbításban nyert meg: az
elsőt a Rio de Janeiróban olimpiai bajnok dél-
koreai Park Szang Jung, a másodikat pedig a
japán Jamada Maszaru ellen. A negyeddöntő-
ben könnyebben boldogult Bas Verwijlennel, a
hollandot – aki az előző fordulóban Rédli And-
rást győzte le ráadástussal – hét találat különb-
séggel verte.

A BHSE 21 éves vívója, aki tagja volt az
idei, düsseldorfi Eb-n bronzérmes magyar csa-
patnak, a döntőért az olasz Andrea Santarellivel
vívott, és menet közben egy 12-0-s sorozatot
produkálva hattusos sikerrel lépett tovább.

Az aranyéremért a csapatban háromszoros
Európa-bajnok Szergej Bidával kellett megmér-
kőznie. A 26 éves orosz már sokkal nagyobb fa-
latnak bizonyult, de Siklósi még nála is
jobb napot fogott ki, ezt jelezte, hogy a
nehéz helyzetekből is ki tudott keve-
redni. A lelátón szép számban foglaltak
helyet orosz szurkolók, így a „Ria, ria,
Hungária” biztatás mellett a „Rasszija,
rasszija” is gyakran felhangzott a BOK
Csarnok központi termében.

A magyar párbajtőröző 3-2-nél veze-
tett először, egy darabig őrizte előnyét,
de 5-3 után sorozatban öt tust kapott.
Később is volt még háromtalálatnyi
hátrányban, 6-9-ről 9-9-re zárkózott fel,
10-13-nál azonban már nagyon nehéz-
nek tűnt a helyzete, mivel bő fél perc
maradt csak a mérkőzésből. Aztán ki-
csivel később három másodpercnyi ví-
vóidő alatt háromszor találta el
ellenfelét, Bida nem is értette, hogy tör-
ténhetett ez meg. Húsz másodperccel a
vége előtt megint Siklósi volt pontos,
és 11 volt hátra, amikor egy együttes ta-
lálattal eldőlt a mérkőzés. A magyar
párbajtőröző magasba lendített karok-
kal ünnepelte hatalmas sikerét, kiment
a közönséghez és többször meghajolva
köszönte meg a támogatást.

A mostani diadalt megelőzően 2015-
ben volt férfipárbajtőrben magyar
aranyérmes, akkor Imre Géza győzött
Moszkvában.

Eredményjelző
Végeredmény: férfipárbajtőr egyéni, világbajnok: Siklósi Gergely

(Magyarország), 2. Szergej Bida (Oroszország), 3. Andrea Santarelli
(Olaszország) és Igor Reizlin (Ukrajna)

* a 64 között: Siklósi Gergely – Francisco Limardo (venezuelai)
15-10

* a 32 között: Siklósi Gergely – Park Szang Jung (dél-koreai) 10-
9

* a 16 között: Siklósi Gergely – Jamada Maszaru (japán) 10-9
* negyeddöntő: Andrea Santarelli (olasz) – Yannick Borel (francia)

15-12, Siklósi Gergely – Bas Verwijlen (holland) 15-8, Igor Reizlin
(ukrán) – Ruszlan Kurbanov (kazah) 15-12, Szergej Bida (orosz) –
Kano Koki (japán) 15-12

* elődöntő: Siklósi Gergely – Andrea Santarelli 15-9, Szergej Bida
– Igor Reizlin 15-10

* döntő: Siklósi Gergely – Szergej Bida 15-14

Szatmári András ezüstérmes
A kardozó Szatmári András ezüstérmet nyert csütörtökön a buda-

pesti olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon. A 64-es táblán
előbb 15-10-re verte a georgiai Miheil Mardeleisvilit, majd 15-11-re
a dél-koreai Kim Jun Hót. A nyolcaddöntőben az idei Európa-baj-
nokkal, az előző, 2013-as budapesti vb győztesével, az orosz Venja-
min Resetnyikovval csapott össze, s mivel továbbra is nagyszerűen
vívott, 15-12-re nyert. A negyeddöntőből a világranglista éllovasa, a
tavaly ezüstérmes amerikai Eli Dershwitz ugyancsak 15-12-es legyő-
zésével jutott tovább, ezzel biztossá vált, hogy dobogóra állhat. A fi-
náléért az iráni Mojtaba Abedinit könnyedén, 15-8-ra múlta felül, a
döntőben pedig 15-12-re kikapott a világranglista második helyezett-
jétől, a dél-koreai Oh Szang Uktól. Ezzel 2017-es győzelme után má-
sodszor nyert érmet egyéniben világbajnokságon.

Siklósi Gergely, miután győzött az orosz Szergej Bida ellen a vívó-világbajnokság
férfipárbajtőr-versenyének döntőjében a budapesti BOK Csarnokban 2019. július
19-én. Fotó: MTI/Czagány Balázs

Bumba a Kisvárdához szerződött

A máramarosi származású, de
2011 és 2015 között megszakítás-
sal a Marosvásárhelyi FCM-ből
lett ASA színeiben futballozott (81
mérkőzésen 15 gólt szerzett), 25
éves Claudiu Bumba, Karda Attila
vásárhelyi játékosügynöknek
(Karda Mártonnak, az AS Armata
és a Szászrégeni Avântul egykori
labdarúgójának a fia) köszönhe-
tően, a minap a magyar élvonalbeli
bajnokságban játszó Kisvárda
Master Good FC együttesével írt
alá három évre szerződést. 

Bumba játszott az AS Roma Pri-
mavera (2012-2013), a Hapoel
Tel-Aviv (2015-2017), a Concor-
dia Chiajna (2017-2018) és a török

Adanaspor (2018-2019) együttesé-
nél is. 

Bumba a hajdani marosvásárhe-
lyi alakulattal 2011. július 22-én
kötött szerződést, 17 éves korában,
időközben U17-es, U19-es, majd
U21-es válogatott is volt, aztán
2012 januárjában a nagyváloga-
tottban is bemutatkozott egy Türk-
menisztán elleni barátságos
mérkőzésen. 

Bumba csapattársai a kisvárdai
alakulatnál mások mellett Mihai
Mincă, a CFR volt kapusa, vala-
mint a román válogatott Gheorghe
Grozav, a Dinamo, a Terek Groz-
nij, valamint a Standard Liège csa-
tára, míg az alakulatot a
Marosvásárhelyi ASA és a Kolozs-
vári CFR korábbi edzője, Vasile
Miriuţă edzi.

Czimbalmos Ferenc Attila 

Mentő vitte el a Dinamo edzőjét
Szívrohamot kapott a Bukaresti Dinamo edzője a labdarúgó 1. liga

2. fordulójának vasárnap esti mérkőzésen: a CSU Craiova elleni ösz-
szecsapást félbe kellett szakítani, amikor Eugen Neagoe rosszul lett.
A szakvezetőt kórházba szállították, túl van az életveszélyen. Távol-
létében csapata 2-0-ra kikapott, zsinórban második vereségét szen-
vedte el.

Az 1. liga 2. fordulójának lapzártánkig lejátszott mérkőzéseinek
eredménye: Nagyszebeni Hermannstadt – Medgyesi Gaz Metan 0-2,
Chindia Târgovişte – Konstancai Viitorul 0-1, FC Botoşani – FC Vo-
luntari 4-1, Academica Clinceni – Kolozsvári CFR 1-4, Jászvásári
CSM Politehnica – Gyurgyevói Astra 1-0, Bukaresti Dinamo – CSU
Craiova 0-2.

Az élcsoport: 1. Viitorul 6 pont, 2. Craiova 6, 3. Botoşani 4.

Egyetlen tussal kikapott, ezüstérmes 
a magyar férfi kardválogatott

A dél-koreaiaktól egyetlen találattal, 45-44-re ki-
kapott a döntőben, így ezüstérmes lett a magyar férfi
kardválogatott a budapesti olimpiai kvalifikációs
vívó-világbajnokságon.

A Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csa-
nád, Decsi Tamás összeállítású csapat jól kezdte a
finálét. Szatmári 5-4-re legyőzte Oh Szang Ukot,
akitől az egyéni döntőben kikapott, majd Szilágyi 6-
2-re alulmaradt Gu Bon Gillel szemben. A hátrány
azonban nem sokáig maradt meg, mert Gémesi pa-
rádézott: 8-2-re verte Ha Han Szolt (15-12). A foly-
tatásban Szatmári 6-5-re alulmaradt Guval szemben,
majd Gémesi is kikapott, mégpedig Ohtól 7-2-re.
Ennek a körnek a zárásaként Szilágyi 5-5-re végzett
a csereként beálló Kim Jun Hóval (27-30). 

A különbség tovább nőtt, a Gémesit váltó Decsi
jól tartotta magát, de 5-4-re kikapott Gutól, majd
Szatmári és Kim asszójában már 31-38 is volt az
állás. Ekkor azonban változott a helyzet, az egyéni
verseny ezüstérmese 37-40-ig felzárkózott egy 6-5-
ös győzelemmel, majd a kétszeres olimpiai bajnok
Szilágyi 41-41-nél utolérte Ohot, sőt nagyszerű tu-
sokkal 43-41-re ellépett. 

A dél-koreai azonban egyenlített, majd 44-43-ra
megint Szilágyi vezetett, aztán jött az újabb egyen-
lítés. Az utolsó akcióban a magyar kardozó megin-
dult, de nem érte el ellenfelét, így hátrálni
kényszerült, Oh pedig kihasználta a helyzetet. Szi-
lágyi dühösen csapta földhöz sisakját, nem is az
utolsó tus miatt, hanem azért, mert a 7-5-ös részsi-
kerével nem jött össze a nagy bravúr, illetve benne

volt még, hogy korábbi tusokat vitatott helyzetben
nem a magyarok javára ítéltek.

Amúgy is sok volt a leállás, az ázsiaiak többször
kérték a mérkőzésvezetőt videózásra és nem egy al-
kalommal el is érték az eredetileg hozott ítélet meg-
változtatását. 

Szilágyi 27-29-nél, amikor a dél-koreaiaknak
adtak egy pontot, jelezte, hogy keresztlépéssel sza-
bálytalan volt az ellenfél. Videózás után a pontot vis-
szavették, ugyanakkor nem adták Szilágyinak, pedig
ő is lámpát gyújtott.

Budapest rendezheti a 2027-es 
világbajnokságot

Budapest rendezheti a 2027-es
olimpiai kvalifikációs vizes világbaj-
nokságot, erről a vizes sportágakat
tömörítő nemzetközi szövetség, a
FINA döntött vasárnap a dél-koreai
Kvangdzsuban.

A jelenleg is zajló világbajnokság
helyszínén a FINA illetékesei úgy
határoztak, hogy a 2025-ös vb-nek
az oroszországi Kazany adhat ott-
hont, két évvel később pedig – akár-
csak 2017-ben – ismét a magyar
főváros lesz a házigazda.

Budapest – amely tavalyelőtt Ba-
latonfüreddel közösen rendezte meg
a vizes sportágak csúcseseményét –
Perth (1991, 1998), Róma (1994,
2009), Barcelona (2003, 2013), Fu-
kuoka (2001, 2021) és Kazany
(2015, 2025) után a hatodik olyan
város lesz, amely két vb-nek is ott-
hont ad.

A 2027-es rendezésre heten pá-
lyáztak.

A döntéssel kapcsolatban Julio C.
Maglione, a FINA elnöke kifejtette:
a magyar főváros a valaha volt leg-
jobb világbajnokságot rendezte két
évvel ezelőtt, és semmi kétsége afe-
lől, hogy a bizalmat ismét meghá-
lálja.

Julio Cesar Maglione, a Nemzetközi Úszószövetség (FINA) elnöke és Fürjes Balázs, a pályázat
vezetője, Budapest fejlesztéséért és a nemzetközi sportpályázatokért felelős államtitkár (b-j) Bu-
dapest felirattal a kezükben a dél-koreai Kvangdzsuban 2019. július 21-én. Mellettük Sam Ramsay,
a FINA alelnöke (j4), Wladár Sándor olimpiai bajnok, a Magyar Úszószövetség (MÚSZ) elnöke (b2),
Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszó (b4), Kemény Dénes volt szövetségi kapitány (j3), Vári Attila
kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke (b6), Gyurta Dániel
olimpiai bajnok úszó, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja (j5), Gyárfás Tamás, a Nemzetközi
Úszószövetség, a FINA alelnöke (j2), Molnár Tamás háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, a
FINA vízilabda-bizottságának tagja (j). Fotó: MTI/Kovács Tamás

Adam Peaty világcsúcsa 100 méter
mellen

Adam Peaty világcsúcsot ért el
100 méter mellen a kvangdzsui vi-
lágbajnokság úszóversenyeinek
első napján, vasárnap. A brit klas-
szis a középfutamban 56.88 má-
sodpercre javította önmaga
57.10-es, tavaly nyáron felállított
idejét. Ez volt az első világcsúcs
Kvangdzsuban.

Hosszú Katinka aranyérmet nyert 200 méter ve-
gyesen a dél-koreai Kvangdzsuban zajló vizes vi-
lágbajnokságon. A háromszoros magyar olimpiai
bajnok a hétfői döntőben 2:07.53 perces idővel csa-
pott célba, megszerezve ezzel saját maga nyolca-
dik, a magyar úszósport 29. nagymedencés
aranyérmét.

Hosszú Katinka sorozatban negyedszer nyerte

meg ezt a számot – ő a magyar küldöttség második
dobogósa a Koreai Köztársaságban, korábban a
nyíltvízi úszók 5 kilométeres számában Rasovszky
Kristóf diadalmaskodott.

A háromszoros olimpiai bajnok a 100 méteres 
hátúszástól tegnap délelőtt visszalépett, hogy az esti
programban ne kelljen rövid időn belül két számban
is úsznia. 

Világbajnok Hosszú Katinka

Eredményjelző
Végeredmény: férfi kard csapatverseny: 1. Ko-

reai Köztársaság (Gu Bon Gil, Ha Han Szol, Kim
Jun Ho, Oh Szang Uk), 2. Magyarország (Szilágyi
Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi
Tamás), 3. Olaszország (Luca Curatoli, Luigi Sa-
mele, Aldo Montano)

* a 32 között: Magyarország – Vietnám 45-31
* a 16 között: Magyarország – Egyiptom 45-32
* negyeddöntő: Koreai Köztársaság – Románia

45-34, Németország – Oroszország 45-43, Ma-
gyarország – Irán 45-29, Olaszország – Georgia
45-33

* elődöntő: Koreai Köztársaság – Németország
45-22, Magyarország – Olaszország 45-38

* a 3. helyért: Olaszország – Németország 45-
38

* döntő: Koreai Köztársaság – Magyarország
45-44
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DIMITRIE CANTEMIR POSzTLICEÁLIS ISKOLA 
A 2009. december 18-i 6207-es számú miniszteri rendelettel 

akkreditált tanintézet

SzAKKÉPESÍTÉS ÉVI TANDÍJ KEDVEzMÉNYEK A KÉPzÉSEK RÉSzTVEVŐINEK 

ÁLTALÁNOS 
ORVOSI 

ASSzISzTENS 
nappali 
3 éves 

2.800 lej 
6 részletben, 

az elsőt 
(550 lej) 

a beiratkozáskor kell kifizetni, 
a 2-6. részletet 

(egyenként 450 lej)  
a beiratkozási kérvény 

(típusnyomtatvány)
alapján

• A nehéz anyagi helyzetben lévő diákok a 2. részlettől
kezdődően kérhetik a tandíj részleges/teljes eltörlését (bővebb
felvilágosítás a titkárságon).
• Szálláslehetőség diákbentlakásban, minden szobában szám-
lázott szolgáltatásokkal (fűtés, meleg és hideg víz, villanyáram),
internet, kábeltelevízió.
• A képzések multimédiás rendszerben zajlanak, a diákokra
összpontosító interaktív módszerekkel.
• Az előadások tananyagát közzéteszik az iskola honlapján.
• Állandó bejárás a Serafim Duicu  könyvtárba, hozzáférés az
adatbázisához és az internethez.
• Szaktermek
• Modern laboratóriumok
• Osztálytermek oktatásra 

GYóGY-
SzERÉSz- 

ASSzISzTENS 
nappali 
3 éves 

2.800 lej
6 részletben, 

az elsőt 
(550 lej) 

a beiratkozáskor kell kifizetni, 
a 2-6. részletet 

(egyenként 450 lej)  
a beiratkozási kérvény 

(típusnyomtatvány)
alapján 

PARTNERKAPCSOLATOK
• Szerződéses együttműködés a Maros Megyei Sürgősségi
Kórházzal és a Megyei Klinikai Kórházzal az egészségügyi,
gyógyszerészképzésben (klinikai szakgyakorlat) az országos
normáknak megfelelően.
• Együttműködési szerződések és protokollok gyógyszertári
egységekkel, gyógyszergyárakkal, laborokkal és gyógyszerle-
rakatokkal a szakmai gyakorlat biztosítása céljából.
• Oktatási együttműködés a Maros Megyei Sürgősségi Szol-
gálattal 
• Orvosi magánrendelőkkel
• Idősotthonokkal 

Beiratkozás: 
2019. július 8–26. és

szeptember 2–13. között,
10-től 17 óráig,
hétfőtől péntekig 

a Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola
titkárságán, 

a Bodoni Sándor utca 3-5. szám alatt 

A BEIRATKOzÁSHOz/ TöRzSKöNYVEzÉSHEz 
SzüKSÉGES IRATOK

Iratok eredeti példányban:
– a középiskola elvégzését igazoló okirat  
– érettségi oklevél
– az érettségi oklevelet helyettesítő igazolás (2019-es
évfolyam)
– születési bizonyítvány,  (esetenként) házasságlevél,
személyazonossági igazolvány
– orvosi igazolás a családorvostól, amely igazolja, hogy
a jelentkező egészséges (clinic sănătos), és alkalmas
az egészségügyi asszisztensi szakma gyakorlására.
Az orvosi igazolást minden tanév elején be kell nyújtani.
A fénymásolatokat a beiratkozáskor készítik el az eredeti
iratok alapján, amelyeket visszaadnak.
A beiratkozási díj 150 lej (a díj befizetése alól mentesül-
nek a gyakorló pedagógusok gyermekei, erről a szülők
tanintézményében kiadott igazolást kell bemutatni).
A diákok törzskönyvezése a beiratkozással egy időben
történik, és ekkor kell kifizetni a tandíj első részletét is.  

BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS:

Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola,
Marosvásárhely, 

Bodoni Sándor u. 3-5. szám. 
Tel/fax: 0365/401-129

www.scoalacantemir.ro

A posztliceális képzésre a középiskolát elvégzett diákok iratkozhatnak be érettségi diplomával vagy anélkül.

NE CSAK DIÁK LÉGY, LÉGY ERASMUS+-OS DIÁK
A Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola 2016-tól kezdődően Erasmus+ programokat kínál, amelyek keretében az általános orvosi asszisztens képzés diákjai 19 napos
szakmai gyakorlaton vehetnek részt európai országok egészségügyi intézményeiben a szakmai, kulturális és nyelvi versenyképesség növelése érdekében.
A Nursing transcultural program az általános orvosi asszisztens szak 42 másod- és harmadéves diákját célozza, akiknek lehetőségük lesz szakmai gyakorlaton részt
venni Olaszországban a campobassói A. Cardarelli kórházban, Spanyolországban a granadai UED Los Tulipanes központjában, Németországban a hattersheimi
idősotthonban (Senirenresidentz), illetve Ausztriában a bécsi Allgemeinmedizin kórházban.

ERASMUS+ program
2016–2017-es tanév

„Gyakorlati szakmai képzés leendő ál-
talános orvosi asszisztenseknek
sürgősségi esetekre az európai normák-
nak megfelelően”
20 harmadéves diák szakmai gyakorlaton
vett részt az olaszországi campobassói A.
Cardarelli kórházban.  

ERASMUS+ program
2017–2018-as tanév

„Európai készségek az ápolási és kivizsgálási mód-
szerek terén”

40 másod- és harmadéves diák szakmai gyakorlaton
vett részt az olaszországi campobassói A. Cardarelli
kórházban, valamint a spanyolországi granadai UED
Los Tulipanes központban.

ERASMUS + program
2018–2019-es tanév

„Gondozzuk emberségesen és hozzáértően nagyszüleinket
– transzeurópai geriátriai (idősgyógyászati) egészségügyi
nevelés”
40 másod- és harmadéves diák 19 napos szakmai gyakorlaton
vett részt az olaszországi campobassói A. Cardarelli kórházban,
a spanyolországi granadai UED Los Tulipanes központban,
valamint a németországi hattersheimi idősotthonban.

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, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

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

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

• 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 - 0758-047-604
• 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.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Nyárádkarácson Község Polgármesteri Hivatala

versenyvizsgát hirdet 
egy szerződéses takarítói állás betöltésére meghatározatlan időre

a kommunális szolgáltatási, szállítási és karbantartóosztályra.
A jelentkezőknek középfokú, líceumi végzettséggel (érettségi dip-

lomával vagy anélkül) kell rendelkezniük, régiség nem szükséges.
A versenyvizsgára a Nyárádkarácsoni Polgármesteri Hivatal Fő  út

166. szám alatti székhelyén kerül sor.
Az írásbeli vizsga  2019. augusztus  14-én 10 órától lesz,
a meghallgatás a  286/2011-es kormányrendelet 24. cikkelye 5.

bekezdése alapján.
A jelentkezőknek eleget kell tenniük a 2011. évi 286-os kormány-

határozatban előírt, a közpénzből fizetett állami alkalmazottakra vo-
natkozó általános feltételeknek.

A sajátos feltételek, a könyvészet, valamint a beiratkozási iratcsomó
tartalmára vonatkozó információk jegyzéke ki van függesztve a pol-
gármesteri hivatalban, vagy megtekinthető a
www.comunacraciunesti.ro weboldalon.

A beiratkozási iratcsomók a hirdetés Románia Hivatalos Közlönye
III. részében való megjelenésétől számított tíz munkanapon belül nyújt-
hatók be, 2019. augusztus 6-án 16 óráig, a polgármesteri hivatalban, a
pénzügyi és humánerőforrás-osztályon.

További felvilágosítás a 0265/332-112 (belső 110) 
és a 0753-010-620 telefonszámon (Kuti Zsolt László felügyelő), 

fax: 0265/332-113.



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

VENDÉGHÁz kiadó Gyulán, fürdő-
övezetben. Tel. 00-36-70-363-6817,
e-mail: tarterezia@gmail.com. Inter-
neten megtekinthető: http://alexan-
dervendeghaz.hu (2101-I)

FINTAHÁzA – Kisteremében kertes
ház eladó: három szoba, konyha,
fürdő, garázs, udvar + kert, összesen
9 ár. Érdeklődni a 0747-410-189-es
telefonszámon. (3549-I)

KIADó egy szoba hosszú távra a
Budai Nagy Antal negyedben. Tel.
0365/805-175. (6/3598-I)

ELADó kemény tűzifa, 140 lej. Tel.
0740-570-753, 0745-793-465. (3536)

VÁRMEzŐBEN, a főút mellett 4 db
500 négyzetméteres telek eladó ked-
vező áron. Tel. 00-36-20-334-8629.
(3510-I)

ELADó 2007-es évjáratú, kombi,
fehér színű Skoda Octavia 1.9 TDI
232.000 km-ben, kis fogyasztású, na-
gyon jó állapotban, nem igényel be-
fektetést. Ára: 3.400 euró, alkudható.
Tel. 0745-068-121. (8/3600-I)

VÁSÁROLOK autó-akkumulátort. Tel.
0747-816-052. (1/3608)

MINDENFÉLE

KÉSzÍTüNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (1/3230)

FÉMSzERKEzETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21361-I)

VÁLLALOK tetőkészítést, cserép-
forgatást, csatornakészítést. Tel.
0751-847-346. (14/3188)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is. Tel.
0749-543-104. (7/3460-I)

KERESEK EGY NŐT vagy CSALÁ-
DOT két idős személy állandó  gon-
dozására  falura, Mezősályiba.
Motiváló fizetést ajánlok.  Érdeklődni
a 0741-365-957-es telefonszámon.
(2/3485-I)

VÁLLALUNK háztetőkészítést (cse-
répből vagy lemezből), tetőjavítást,
teraszkészítést fából stb. Tel. 0745-
680-818, Csaba. (1/3591-I)

TETŐJAVÍTÁS, csatornázás, festés-
mázolás, szigetelés, teraszjavítás. Tel.
0759-467-356. (3513)

BÁRMILYEN munkát vállalok:
cserépforgatás, Lindab-tetőzet, festés,
bádogosmunka, 20% kedvezménnyel.
Tel. 0754-830-468. (3564)

ALKALMAzUNK hegesztőt, lakatost.
Tel. 0744-572-889. (21373)

JAVÍTÁS, vakolás, festés, tetőjavítás,
csatornajavítás. Tel. 0747-816-052.
(1/3608)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
KISS ROzÁLIÁRA szül.
Tordai, aki 2018. július 21-én
távozott el az élők sorából.
Kérjük azokat, akik ismerték
és szerették, gondoljanak rá
kegyelettel! Ferencz Klára és
családja. (3568-I)

Az idő telik, a fájdalom nő,
nem hoz enyhülést a múló idő.
Szomorú szívvel emlékezünk
NAGY ADÉLRA halálának 10.
évfordulóján. Férje, két lánya,
édesanyja, Olga. (2/3609-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett gyermek, feleség,
anya, anyós, nagymama és déd-
mama, 

MALAVI MÁRIA TERÉzIA 
2019. július 20-án életének 73.
évében távozott közülünk. Utolsó
útjára a marosvásárhelyi köz-
ponti temetőben kísérhetik el
mindazok, akik részt vesznek a
2019. július 23-án 13 órakor kez-
dődő temetésén. Drága emléke
szívünkben él! (7/3599-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó édesanya, nagymama,
dédmama, anyós, anyatárs, test-
vér, rokon és szomszéd, az ákos-
falvi születésű 

özv. GÁLL SÁMUELNÉ 
szül. SzöVÉRFI VILMA 

életének 87. évében 2019. július
21-én csendesen megpihent. Te-
metése 2019. július 23-án, ked-
den 14 órakor lesz az ákosfalvi
református templomból. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des!

A gyászoló család. (mp.-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
özv. SzÁSz FERENCNÉ 

szül. BARTHA zSUzSÁNNA 
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, anyós, anyatárs
és rokon, életének 86. évében,
türelemmel viselt rövid szenve-
dés után hirtelen elhunyt. Drága
halottunk temetése július 24-én
13 órától lesz a marosszentkirályi
református sírkertben. 

Gyászoló szerettei.
„Mert én tudom, hogy az én Meg-
váltóm él, és utoljára az én
porom felett megáll.”
(Jób 19.25) (9/3601-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorú szívvel búcsúzunk
drága sógornőnktől, KERTÉSz
zSUzSANNÁTóL. Őszinte rész-
vétünk gyászoló szeretteinek.
Nyugodjon békében! Sógora,
zoltán és családja. (3598)

REDŐNyÖK, SZALAGFÜGGÖNyÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
A MAROSVÁSÁRHELyI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)
MAROSVÁSÁRHELyI SZÉKHELyŰ ÉPÍTŐIPARI CÉG munkatársakat keres a következő munka-
körök betöltésére: ÉPITÉSVEZETŐ MÉRNÖK; GÉPKEZELŐ SZAKEMBER földmunkagépekre; pro-
fesszionális, B, C, C-E kategóriával rendelkező SOFŐR; KARBANTARTÓ elektromos és benzines
kisgépek javításához, VILLANYMOTOR-TEKERCSELŐ. Hosszú távú, folyamatos és megbízható mun-
kalehetőséget biztosítunk, versenyképes jövedelemmel. Érdeklődni lehet munkanapokon a 0742-636-597-
es telefonszámon. (63796-I)
Az RCS&RDS RÉSZVÉNyTÁRSASÁG marosvásárhelyi kirendeltsége  DISZPÉCSERT alkalmaz. Az
állás leírása: a kábeltévé-/internet-/telefonszolgáltatásra előfizetők hibabejelentéseinek továbbítása a
ticketing rendszeren keresztül a szervizcsapatokhoz. Követelmények: jó kommunikációs készség, felelős-
ségteljes és ügyfélközpontú magatartás, rugalmas munkaprogram vállalása, stressztűrés, szívesen tanul új
dolgokat, pozitív hozzáállás, magabiztosság. A tapasztalat és az ismeretek ezen a téren előnyt jelentenek.
Az érdekeltek benyújthatják önéletrajzukat a marosvásárhelyi Digi Store üzletekben vagy az RCS&RDS
székhelyén: Marosvásárhely, Dózsa György út 65-67. szám, a titkárságon, vagy elküldhetik a
secretariat.mures@rcs-rds.ro e-mail-címre. (sz.-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás
munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21398)
ALKALMAZUNK RAKTÁROST és SZENDVICSKÉSZÍTŐT. Előnyös munkabér, étkezési jegyek. Tel.
0741-215-738. (21398)
BULDOEXKAVÁTOROST alkalmazok kiemelt fizetéssel. Tel. 0743-311-505. (3/3583-I)
A VETA KFT. TARGONCÁST, RAKTÁROST, GÉPÉSZT, valamint SZAKKÉPZETLEN
MUNKÁSOKAT alkalmaz. Tel. 0788-481-753. (21400-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű Mureş
Insolvency SPRL, a Khriss Prodcom Kft. – Marosludas, Republicii
utca 28–30. szám – cégfelszámolója, újra 

nyilvános árverést szervez
az adós cég javainak értékesítésére:
a) Dacia 1304T haszonjármű, irodafelszerelés, leltári tárgyak,
építőanyagok, mindezt egy tömbben értékesítik. Kikiáltási ár: 500 lej.
b) kereskedelmi helyiség és jéggyár, valamint téglaraktár. Kikiáltási ár:
25.000 lej.
Az árak nem tartalmazzák a héát. 
Az árverésre július 30-án 13 órától kerül sor a cégfelszámoló
székhelyén (Marosvásárhely, G-ral Avramescu u. 4. sz.), és augusztus
2-ától hetente pénteki napokon, ugyanabban az időpontban
megismétlik, a javak értékesítéséig. 
Az árverésen azok a magán- és/vagy jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik a részvételi díjat
és a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi garanciát 24 órával az árverés
kezdete előtt. A garanciát a RO44BUCU1651212805089RON
számlaszámra kell átutalni, amelyet az Alpha Banknál nyitott a Khriss
Prodcom Kft. (RO 3800130). Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700,
0265/261-019, 0745-146-096-os telefonszámokon.  

zARÁNDOKOLJUNK EGYüTT!
zarándoklatok:

Augusztus 26-31. – Medjugorje (házaspárok útja, nem csak
házaspároknak). 

Október 7-12. – Medjugorje (a szervita nővérek lelki vezetésével).
Október 8-12. – Fatima és környéke, Lisszabon

(ft. Hajlák Attila-István vezetésével). 
Jelentkezni és érdeklődni a 0742-698-166-os telefonszámon lehet.

(sz.-I)

MISSISSIPPI SzŐNYEGMOSó 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot.

(sz.-I)

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL
alkalmaz személyzetet 

Nyárádkarácsonba, Havadtőre és Backamadarasra.
Bővebb információ a 0265/224-300-as telefonszámon

vagy a www.posta-romana.ro weboldalon a cariere címszónál. 
(sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Melléklet a Marosvásárhelyi Helyi Tanács 
2019.07.25-ei rendkívüli ülésének összehívójához

Napirendtervezet
Marosvásárhely Megyei Jogú Város helyi tanácsának
2019. július 25-én, csütörtökön 14 órától esedékes

rendkívüli üléséhez
1. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város közigaz-

gatási-területi egység helyi költségvetésének kiegészítéséről a 2019-
es évre.

2. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város közigaz-
gatási-területi egység 2019  II. negyedévi költségvetés-végrehajtásáról. 

3. Határozattervezet „A művészetek és mesterségek iskolája mű-
helyeinek teljes körű korszerűsítése és felújítása – Gheorghe Şincai
Technológiai Líceum” elnevezésű projekt támogatási kérelmének és
a vonatkozó költségek jóváhagyásáról. 

4. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók frissítéséről,
amelyek – az 1-es számú mellékletnek megfelelően – a „Távvezérlésű
rendszer a közvilágítás interaktív ellenőrzésére, a világítótestek fel-
/lekapcsolásának távirányítása segítségével” elnevezésű célberuhá-
zásra vonatkoznak. 

5. Határozattervezet az oktatási intézmények tevékenységeire
nyújtott pénztámogatás jóváhagyásáról 2019 II. félévére, pályázat
alapján.

6. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város helyi
költségvetéséből biztosított, nem visszatérítendő pénztámogatás össze-
gének elfogadásáról kulturális programokra/projektekre/kezdeménye-
zésekre 2019-ben.

7. Határozattervezet a sporttevékenységek támogatására vonat-
kozó összegek elfogadásáról 2019 II. félévére,  pályázat alapján.

8. Határozattervezet a 2019. július 4-i 206-os számú helyi tanácsi
határozat módosításáról, amely egy bizonyos helyi urbanisztikai sza-
bályozás elfogadásáról szól a gépkocsi-parkolóhelyek méretére vo-
natkozóan.

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője, 
Buculei  Dianora-Monica

Papuc Sergiu Vasile alpolgármester
Gazdasági igazgatóság, 
Năznean Ana ügyvezető igazgató

Iskolaigazgatóság,
Lobonţ Horaţiu ügyvezetőigazgató-helyettes

Műszaki igazgatóság, 
Racz Lucian ügyvezető igazgató

Társadalmi-kulturális, vagyoni
és kereskedelmi tevékenységek igazgatósága,

Blaga Zătreanu Cosmin ügyvezetőigazgató-helyettes

ROMÁNIA
MAROS MEGyE
MAROSVÁSÁRHELy MEGyEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTER

2019. július 22-én kelt
1656-os számú RENDELET 

a marosvásárhelyi városi tanács rendkívüli ülésének összehívásáról 2019. július 25-re
Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere, 
a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 133. cikkelyének

(2) bekezdése, a 134. cikkely (1) bekezdése a) pontja, (2) bekezdése, (3) bekezdése b) pontja, és a 196. cik-
kely (1) bekezdésének b) pontja értelmében

elrendeli:

1. cikkely: A marosvásárhelyi városi tanácsot rendkívüli ülésre hívja össze  2019. július 25-én, csütörtö-
kön 14 órára, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyének 45-ös termébe, a mellékelt összehívó
dokumentumnak megfelelően.

2. cikkely: Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentumokat a marosvásárhelyi városi tanács tag-
jainak rendelkezésére bocsátják, papíralapú és elektronikus formában.

3. cikkely: A napirenden szereplő határozattervezeteket a törvény által előírt dokumentumok kíséretében
láttamozás végett elküldik a marosvásárhelyi városi tanács szakbizottságainak.

4. cikkely: Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban módosító javaslatokat megfogalmazni és be-
nyújtani a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sürgősségi kormányrendelet 138. cikkelyének
12. cikkében szereplő feltételek szerint lehet.

5. cikkely: Jelen rendelet véghezvitelével Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzőjét bízzák meg.
6. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sürgősségi kormányrendelet 252. cik-

kelyének 1. bekezdése c pontja, 255. cikkelyének, valamint a közigazgatási eljárási törvénykönyvre vonat-
kozó 554/2004. törvény 3. cikkelyének 1. bekezdése előírásai értelmében jelen rendeletet benyújtják Maros
megye prefektusának törvényességi felülvizsgálat végett.

Dr. Dorin Florea 
polgármester

Törvényességét ellenjegyzi
Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője,

Buculei  Dianora-Monica  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere 
2019.07.22-ei 1656-os rendeletének melléklete

Összehívó
Marosvásárhely polgármesterének 2019. július 22-i 1656-os számú rendelete értelmében

összehívják Marosvásárhely helyi tanácsának rendkívüli ülését 2019. július 25-én, 
csütörtökön 14 órára, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti 

székhelyének 45-ös számú termébe.

Napirenden:

1. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási-területi egység helyi költség-
vetésének kiegészítéséről a 2019-es évre.

2. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási-területi egység 2019 II. negyed-
évi költségvetés-végrehajtásáról. 

3. Határozattervezet „A művészetek és mesterségek iskolája műhelyeinek teljes körű korszerűsítése és
felújítása – Gheorghe Şincai Technológiai Líceum” elnevezésű projekt támogatási kérelmének és a vonat-
kozó költségek jóváhagyásáról. 

4. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók frissítéséről, amelyek – az 1-es számú mellékletnek
megfelelően – a „Távvezérlésű rendszer a közvilágítás interaktív ellenőrzésére, a világítótestek fel-/lekap-
csolásának távirányítása segítségével” elnevezésű célberuházásra vonatkoznak. 

5. Határozattervezet az oktatási intézmények tevékenységeire nyújtott pénztámogatás jóváhagyásáról
2019 II. félévére, pályázat alapján.

6. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város helyi költségvetéséből biztosított, nem visz-
szatérítendő pénztámogatás összegének elfogadásáról kulturális programokra/projektekre/kezdeményezé-
sekre 2019-ben.

7. Határozattervezet a sporttevékenységek támogatására vonatkozó összegek elfogadásáról 2019 II. fé-
lévére,  pályázat alapján.

8. Határozattervezet a 2019. július 4-i 206-os számú helyi tanácsi határozat módosításáról, amely egy
bizonyos helyi urbanisztikai szabályozás elfogadásáról szól a gépkocsi-parkolóhelyek méretére vonatko-
zóan.

A napirenden szereplő dokumentációt elektronikus formában és papíralapon a marosvásárhelyi helyi ta-
nácsosok rendelkezésére bocsátották. 

A napirenden levő határozattervezeteket, a törvény által előírt dokumentáció kíséretében, jóváhagyás vé-
gett elküldték a marosvásárhelyi helyi tanács szakbizottságaihoz. 

A határozattervezetekkel kapcsolatban módosításokat lehet megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási
jogszabályra vonatkozó 57/2019-es sürgősségi kormányhatározat 138. cikkelyének 12. bekezdése értelmében.

Dr. Dorin Florea polgármester


