
Jól felkészültek a télre a mezőcsávási
székhelyű Sylevy Salubriserv hulladék-
szállítással és hóeltakarítással foglal-
kozó cégnél. Ilyés-Tóth Botond aligazgató,
a cég társtulajdonosának tájékoztatása
szerint indulásra kész a jó karban levő,
sózórendszerrel ellátott nyolc hóeltaka-
rító gép, a hóekék, egy rakodógép, és
az udvaron van a 780 tonna olyan só-
hatású szóróanyag, ami eltávolítja a
jeget az aszfaltról, és közben védi az
útburkolatot, valamint a gépkocsik 
karosszériáját. 

Ezt a tevékenységet megyénk több vidéki te-
lepülésén, így például Mezőcsáváson, Maros-
szentannán, Marosszentkirályon, Koronkán,
Nyárádremetén, Szovátán végzik. Minden tele-
pülésen van egy megbízottja a cégnek, akinek
a jelzésére havazás, jegesedés esetén azonnal
indulnak. 

– Lehetőségünk volna egy-egy autót tartani,
ami a környező településeket is kiszolgálná, de
erre pillanatnyilag nincsen pénze a helyhatósá-
goknak. A szolgáltatás ára a felhasznált anyag
mennyiségétől és a munkaórák számától függ –
mondja Ilyés Tóth Botond. 

A cég fő tevékenysége a hulladék- és szelek-
tív hulladékszállítás, ez utóbbi bevezetésében
fontos szerepük volt az általuk ellátott helysé-
gekben. Ötven Maros és Hargita megyei köz-
ségben végeznek szolgáltatást 38
szemeteskocsival. A cég rendelkezik két szip-
pantóautóval a szennyvíz eltávolítására, kérésre
elszállítják az építkezési hulladékot, a fáradtola-
jat, vállalnak sepregetést és a közutak szélének
takarítását és kaszálását is. Az ágakat, növénye-
ket, zöld füvet külön kell összeszedni, mert nem
szabad a szemétgödörbe tenni – hangsúlyozza
az aligazgató.

Életműdíj Barabás
Lászlónak
Életműdíjjal tüntette ki Barabás László
néprajzkutatót, főiskolai tanárt, írót a
Kriza János Néprajzi Társaság. A het-
venéves néprajzkutató, a társaság
tagja Kolozsváron, a Györkös Mányi
Albert Emlékházban vette át az elis-
merést.
____________2.
Balesetveszélyes
kanyar Havadtőn
Évek óta hiába várják a havadtői lako-
sok, hogy az Országos Útügyi Vállalat
végre felszerelje a védőkorlátot a for-
galmas úttestre, a balesetveszélyes
kanyarba. A főúton lévő házak lakói
nem érzik magukat biztonságban, attól
tartanak, bármikor otthonukba csapód-
hat egy úttestről kisiklott teherjármű,
ahogyan négy évvel ezelőtt is történt. 
____________4.
Saját szobák 
diadala 
A női próza térhódításáról, külső és
belső akadályokról, szakmai közönyről
és figyelemről, feladásról és elvárá-
sokról esett szó pénteken, a 23. Ma-
rosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár
egyik legizgalmasabb irodalmi estjén.
A Nemzeti Színház Kistermében Király
Kinga Júlia, Márton Evelin és Szeifert
Natália igyekezett válaszolni Mészá-
ros Sándor, a Kalligram  Kiadó vezető-
jének kérdéseire. 
____________ 5.
Kiépül a 
szennyvízvezeték 
Napok kérdése a csatornázási munká-
latok elkezdése Mezőcsáváson. A köz-
ségközpontban, valamint Mezőfelében
és Szabadon épül ki a szennyvízelve-
zető rendszer. 
____________6.

Statisztikák
Miközben a kormányfő arról beszél, hogy dübörög a gazdaság, kor-

mányzati források szerint a Tudose-kabinet jövőre állítólag közalkal-
mazottak elbocsátására, különböző szociális juttatások megvonására
készül, mert csak így lesz képes egyensúlyban tartani a 2018-as költ-
ségvetést.

Szintén névtelenségbe burkolózó kormányilletékesek állítják, hogy
a megnövelt közalkalmazotti bérek kifizetésére nincs elegendő forrás.
Ugyanis a kormánykoalíció a választási győzelem után hatalmasra
duzzasztotta az államapparátust, „embereit jól fizetett posztokba he-
lyezve”. Azt is kijelentették – szintén nevük elhallgatása mellett –, hogy
a protekciósokat nem lesz könnyű elmozdítani a fölösleges tisztségük-
ből, annak ellenére, hogy sokan be sem járnak a munkahelyükre...

És miközben „dübörög” a román gazdaság, a statisztikák szerint
minden ötödik fiatal nem dolgozik, és nem is tanul tovább, folytatódik
a külföldre vándorlás, az export–import mérleg majdnem kilencmilli-
árd eurós deficitet mutat. Vagyis a „nép” számára semmiféle pozitív
hatása nincs az óriási dübörgésnek. Sem életszínvonal, sem vásárlóerő
szempontjából. Statisztikai adatok szerint miközben óránként átlagban
kilencen távoznak az országból, Romániában élnek a térség leggaz-
dagabb politikusai, és az EU-n belül itt nő a leggyorsabban  az elsze-
gényedési ráta. Az ország lakosságának negyven százaléka a
szegénységküszöb szintjén él, illetve a társadalmi kirekesztés veszélye

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 6. oldalon)

2017. november 21., kedd 
LXIX. évfolyam 
267. (19756.) sz. 
Ára: 2 lej 
(előfizetőknek 1 lej) 

Mózes Edith

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Nagy Tibor

Ha hullni kezd a hó 

Indulásra készen 



Meleg kabátok, ingek, sálak vár-
tak új viselőre szombat déltől
késő délutánig a marosvásárhe-
lyi Keresztelő Szent János-plé-
bániatemplom előtt. Mint már
korábban is hírt adtunk róla, a
Máltai Szeretetszolgálat ezzel az
„ingyenfogas” akcióval kapcso-
lódott a szegények világnapja
alkalmából indított jótékonysági
kezdeményezésekhez.

A szervezők már délben telepakol-
ták ruhával a fogast, és félóra sem telt
el, szállingózni kezdtek az adományo-
zók. Mi több, a helyszínen várakozó
Csatlós Máriától, a szeretetszolgálat
egyik tagjától megtudtuk, hogy az egy-
házközség hívei közül egyesek már
déli 12 óra előtt ott várakoztak ajándé-
kaikkal a templom előtt.

Fancsali Margit több nejlonszatyor-
nyi blúzzal, kabáttal érkezett. 

– Halomban állnak a szekrényben a
ruhák, az unokák nem hordják, nincs
kinek adjam a rakományt. Igyekszem
mindig részt venni a jótékonysági te-
vékenységeken, ezúttal is kaptam a le-

hetőségen – mondta a nyolcvanéves
asszony, miközben a máltaiak 
próbáltak üres vállfát találni az ado-
mánynak.

Az „ingyenfogas” akció délután 5
órakor zárult. Mint köztudott, a rászo-

rulókat nemcsak ilyen alkalmakkor,
hanem az év első napjától az utolsóig
támogatja a szeretetszolgálat. A nélkü-
lözők a 0728-332-008-as telefonszá-
mot hívhatják, ha segítségre van
szükségük.

Ma OLIVÉR,
holnap CECÍLIA napja.
CECÍLIA: latin eredetű női név,
a Caecilius római nemzetségnév-
ből származó férfinevek női
párja. A név alapszavának jelen-
tése: vak. Férfi párja: Cecilián.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. november 20.
1 EUR 4,6469
1 USD 3,9414

100 HUF 1,4871
1 g ARANY 163,6579

Könyvtárnapok Marosvásárhelyen
Ezen a héten zajlik Marosvásárhelyen a megyei könyvtár
Philobiblon nevű rendezvénysorozata. A programban gyer-
mekfoglalkozások – alkotóműhelyi tevékenységek,  mese-
délelőtt, kincsvadászat –, szakmai kollokvium, könyvvásár,
könyvbemutatók, kiállítás-megnyitók szerepelnek. Szer-
dán délután 5 órakor a könyvtár dokumentációs termében
megtartják a Könyvek vetélkedője olvasóverseny magyar
résztvevőinek döntőjét. Péntek délben 12 órakor ugyanitt
adják át a Pro Libro Senator és a könyvtár egyik fiatal ol-
vasójának járó Pro Libro Spe kitüntetést. A könyvtárnapok
idején (péntekkel bezárólag) a megyei könyvtár központi
épületében és a Teleki Tékában is nyitott kapukat tartanak.

Dr. Ábrám Zoltán kitüntetése
A Semmelweis Egyetem Dies Academicus ünnepségén a
budapesti orvosi egyetem dísztermében a hagyományok-
nak megfelelően átadták a Dr. Genersich Antal Alapítvány
2017. évi díjait. A Kárpát-medencei díjazott dr. Ábrám Zol-
tán egyetemi tanár (Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógysze-
részeti Egyetem, Közegészségtani Tanszék). 

Bemutatkozik a Waldorf-iskola
A marosvásárhelyi Waldorf-iskola 2018-ban induló előké-
szítő osztálya iránt érdeklődő szülőket várnak bemutat-
kozó beszélgetésre november 24-én, pénteken 17.30-kor
a Nicolae Bălcescu utca 36. szám alatti tanintézetbe. A
kezdeményező szülői csoportnak ezúttal nem áll módjá-
ban gyermekfelügyeletet biztosítani, ezért arra kérik az ér-
deklődőket, hogy gyermekek nélkül menjenek a
beszélgetésre.

Téli börze és karácsonyi vásár
A marosvásárhelyi Védem Egyesület szervezésében no-
vember 26-án, vasárnap 15–18 óra között téli börzére és
karácsonyi vásárra kerül sor a Sapientia Egyetem koronkai
campusában. A negyedik alkalommal zajló börzén régi,
megunt, de jó állapotban levő baba- és gyermekholmik,
kismamacuccok, könyvek, játékok és egyéb kiegészítők
kaphatók. A kézműves édesanyák adventi és karácsonyi
díszekkel jelentkeznek, gyermeksarok is működik a ren-
dezvény alatt.  

Kővirág – gyermekkoncert
November 22-én, szerdán 18 órakor a Kővirág koncertjére
várják a gyermekeket a marosvásárhelyi Sinaia/Sörház
utcai Jazz Clubba.

Zarándoklat nyugdíjasoknak
A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének Maros megyei fi-
ókja november 28-án zarándoklatot szervez Axente Boca
prislopi sírjához. Feliratkozni naponta 10-13 óra között
lehet a fiókszervezet Bolyai utca 36. szám alatti székhe-
lyén, az emeleten.

Büntettek a munkafelügyelők
A Maros Megyei Területi Munkafelügyelőség múlt hónap-
ban 45 ellenőrzést végzett a munkavédelmi előírások be-
tartása terén. Októberben 18 munkabalesetről értesítették
a felügyelőséget, ebből egy halálos volt. A hatóság 15
munkaadónál 22 szabálysértést észlelt az említett időszak-
ban. A szabálysértések miatt 18 figyelmeztetést és négy
pénzbüntetést rótt ki a felügyelőség összesen 34 ezer lej
értékben. A munkavédelmi szabálysértéseket a cipő- és
építőiparban észlelték a felügyelők.  

Vonat gázolta el
Vasárnap este Vidrátszegen, a vasúti átjárónál egy jármű-
vet gázolt el a Budapest–Marosvásárhely között közlekedő
Interregio vonat. A jármű sofőrje életét vesztette, utasa
nem volt. Cristian Virag őrnagy, a katasztrófavédelmi fel-
ügyelőség szóvivője szerint a vasúti forgalom a baleset
helyszínén több mint egy órát szünetelt. A rendőrségi je-
lentés szerint a sofőr figyelmen kívül hagyta a vasúti átjárót
jelző táblát.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó
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7 óra 31 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 43 perckor. 
Az év 325. napja, 
hátravan 40 nap.
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Ingyenkabát a fázóknak 

Életműdíjjal tüntette ki Bara-
bás László néprajzkutatót, főis-
kolai tanárt, írót a Kriza János
Néprajzi Társaság. A hetvenéves
néprajzkutató, a társaság tagja
Kolozsváron, a Györkös Mányi
Albert Emlékházban vette át az
elismerést „az erdélyi, székely-
földi népszokások módszeres
összegyűjtéséért és magas szintű
tudományos feldolgozásáért”.
Barabás László lapunk külső
munkatársa, olvasóink gyakran
találkozhattak, találkozhatnak
feledésbe merült, illetve ma is
élő marosszéki népszokásokat
bemutató értékes írásaival. Le-
gújabb elismeréséhez mi is gra-
tulálunk, és jó egészséget,
további  eredményes munkát kí-
vánunk a kitüntetettnek népi kin-
cseink feltérképezésében,
megosztásában. (nszi)

Fotó: Facebook

Életműdíj Barabás Lászlónak

A marosvásárhelyi Artecotur Egyesület a Maros Megyei
Tanács támogatásával november 25-én, szombaton 10 órá-
tól a Kulturális és Tudományegyetemen (Iuliu Maniu utca
4. szám, II. emelet) drámapedagógiai elméleti és gyakor-
lati műhelymunkát szervez oktatóknak. Dr. Gyéresi Júlia,
a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem beszédtechnika-
tanára A magyar beszéd szegmentális és szupraszegmen-

tális hangszerkezete, és Magyari Izabella színművész Ön-
ismereti és drámapedagógiai foglalkozás közép- és álta-
lános iskolában címmel tart előadást. Részt vesznek az
egyesület által foglalkoztatott Artsy M diákszínjátszó cso-
port diákjai. Érdeklődni, feliratkozni a
gyvajda67@gmail.com e-mail címen vagy a 0744-604-
244-es telefonszámon.

Drámapedagógiai műhelymunka

Fotó: Nagy Tibor 

Lezárják a marosvásárhelyi Victor Babeş utcát 
November 22-e és 25-e között – a járdák kivételével

– nem lehet közlekedni Marosvásárhelyen a Victor
Babeş utca Vár sétány és Nicolae Grigorescu utca
közötti szakaszán, ahol korábban kicserélték a víz-
vezetékeket. Egyelőre a Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatal műszaki osztályának karbantartói

leaszfaltozzák az úttestet, majd 2018-ban a nyári va-
káció ideje alatt teljesen  felújítják a járdákkal
együtt. Felkérik a gépkocsivezetőket, hogy az emlí-
tett időszakban kerüljék el a lezárt útszakaszt és ne
parkoljanak, illetve ne álljanak meg az építőteleppé
nyilvánított helyen. 



Nincs ok az energia drágítására
Toma Petcu energiaügyi miniszter hétfőn úgy nyilat-
kozott, nincs ok az energia drágítására sem a föld-
gáz, sem a villanyáram esetében, mivel nem nőttek
az előállítással járó költségek. A villanyáram szerinte
egyenesen olcsóbbá válhat. „Ha valaki emelni akarja
a díjszabásokat, alapos indokokkal kell előrukkolnia,
és mostanáig nincsenek arra utaló jelek, hogy nőniük
kellene az energiaáraknak. Sőt, inkább csökkenhet-
nek” – fejtette ki az energiaügyi tárca vezetője az
Energetikai Fókusz című konferencia után. Arról is
beszélt, hogy az év végén írják ki a versenytárgyalá-
sokat a 2018 első negyedévében szolgáltatott villany-
áramra. (Mediafax)

Havazás és erős szél várható
A központi és északnyugati országrészben enyhe ha-
vazásra és havas esőre, hegyvidéken szintén hava-
zásra és megerősödő szélre kell számítani ma és
holnap – figyelmeztet az Országos Meteorológiai
Igazgatóság. A szakemberek szerint a jelzett időszak-
ban helyenként jelentős vastagságú hóréteg alakul-
hat ki, és megélénkül a szél, akár 60-80 km/órás
széllökésekre lehet számítani, hegyvidéken 1.700
méteres magasság fölött 90-100 km/órás sebesség-
gel is fújhat a szél. Az ország központi és északnyu-
gati részén enyhe havazás főleg a keddi nap
folyamán, valamint szerdára virradóra várható.
(Agerpres)

Légvédelmi rakétarendszert 
vásárol a kormány

Ellenszavazat nélkül pozitívan véleményezte hétfői
ülésén a szenátus védelmi bizottsága a hét Patriot
légvédelmi rakétarendszer megvásárlására vonat-
kozó törvénytervezetet. A kormány november 8-i ülé-
sén fogadta el a tervezetet, arra hivatkozva, hogy a
román haderőt el kell látni nagy hatósugarú, modern
föld-levegő rakétarendszerekkel, amelyek ellenőrzési
és vezérlési szempontból összeegyeztethetőek más
NATO-országok hasonló egységeivel azért, hogy
„közép- és hosszú távú feladatait el tudja látni”. A lé-
gierőknek 4, a szárazföldi erőknek pedig 3 Patriot ra-
kétarendszert akar vásárolni az állam a megfelelő
felszerelésekkel együtt, összesen 4,62 milliárd dollár
értékben. Az első Patriot föld-levegő rakétarendszer
2020-ra lesz működőképes – mondta Mihai Fifor vé-
delmi miniszter tegnap.  (Agerpres)

Népszerű a jéghotel
Már a helyek több mint 60 százalékát lefoglalták
Kelet-Európa egyetlen jéghotelében, a Fogarasi-ha-
vasokban – jelentette be Daniel Corbu, az intézmény
képviselője. Az idei jéghotelnek 14 szobája lesz, egy
kétágyas szoba 100 euróba kerül egy éjszakára.
Azok, akik olcsóbban szállnának meg egy jégépít-
ményben, a 150 euróért rendelkezésre álló hat darab
hatszemélyes igluban foglalhatnak szállást. Az építés
még nem kezdődött el, mert a Bâlea-tó sem fagyott
be egészen, és a hőmérséklet sem elég alacsony. A
szálloda a tervek szerint december 23-ától fogadja
az első turistákat. (Agerpres)
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fenyegeti. Ilyen szempontból csak Bulgáriában rosszabb
a helyzet. Romániában a szegénység és a társadalmi ki-
rekesztettség is tizenöt százalékkal nagyobb, mint az
uniós átlag.

Ezekkel és hasonló statisztikákkal tartják ébren éjjel-
nappal az embereket a kereskedelmi televíziók, politikai
csatározásokkal fűszerezve: hol a DNA és a kormány-
pártok vezetői háborúját „szőrözik”, hol hosszasan
ecsetelik, hogy miként „edz” a nagyobbik kormánypárt
és a liberális ellenzéki párt a következő választásokra,
és igyekszik minél nagyobbat ütni a másikon, gáncsolni
egymást, akár törvénytervezetről, akár másfajta „re-
formról” van szó. Elég azt látni, hogy egy-egy törvény-
tervezet kapcsán miként kiabálják oda-vissza, hogy
mennyit ártanak a „népnek”. Természetesen anélkül,
hogy egyáltalán számba vennék, „megkérdeznék”, mi a
véleménye, akár egészségügyről, akár oktatásról legyen
szó. 

Emlékszünk, hogy a Colectiv-tragédia óta a politikai
pártok mindegyike azt ígérte, változtat a politikáján.
Aztán a tragédia egyetlen hozadéka az lett, hogy az ál-
lamfőnek az utca segítségével sikerült megbuktatnia az
akkori kabinetet, és „saját kormányt” tenni a helyébe,
ami aztán csúfosan leszerepelt. Egyébként semmi sem
változott. Az első választáson a nép újra annak a poli-
tikai alakulatnak szavazott bizalmat, amelyet a tragédia
nyomán menesztettek. 

A színjáték pedig folytatódik, a statisztikák egyre ri-
asztóbbak.

Statisztikák
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Elfogadták az úgynevezett határregisztrációs rend-
szer felállításáról szóló javaslatot az uniós tagállami
kormányok képviselői hétfőn Brüsszelben. 

A még hivatalos jóváhagyásra váró új szabályok értelmében
a jövőben rögzíteni fogják az Európai Unió külső határait át-
lépő nem uniós állampolgárok be- és kilépési adatait.

„Külső határaink szigorú ellenőrzése elengedhetetlen a
schengeni térség megfelelő működéséhez. A határregisztrációs
rendszer hozzájárul majd a külső határok ellenőrzésének és a
túltartózkodók azonosításának hatékonyabbá tételéhez, illetve
a terrorizmus elleni küzdelem erősítéséhez” – emelte ki Andres
Anvelt, az EU soros elnökségét jelenleg betöltő Észtország
belügyminisztere.

Mint a tagországok kormányait tömörítő tanács sajtószol-
gálata közölte, a rendszer elősegíti majd, hogy zökkenőmen-
tesebb és hatékonyabb legyen az ellenőrzés az utazók
engedélyezett tartózkodási idejének automatikus kiszámí-
tása révén. Megbízhatóan megállapítható lesz, hogy kik
lépik túl az engedélyezett tartózkodási időt, s erősödni fog
a belső biztonság is, miután a hatóságok így könnyedén le-
kérdezhetik az utasok korábbi utazásainak részleteit – kö-
zölték.

A hatályba lépéshez az elfogadott rendeletet még a két uniós
társjogalkotónak, a miniszterekből álló tanácsnak és az Euró-
pai Parlamentnek is alá kell írnia.

A rendszer várhatóan 2020-ra lesz működőképes. (MTI)

Az EU tagállamai elfogadták a határregisztrációs
rendszer felállításáról szóló rendeletet

A német államfő 
a kormányalakítás folytatását sürgeti

A koalíciós egyeztetések kudarca
ellenére tovább kell törekedni
arra, hogy megalakuljon Német-
ország következő kormánya –
hangsúlyozta Frank-Walter Stein-
meier német államfő hétfőn Ber-
linben.

A szövetségi elnök hivatalában tett
sajtónyilatkozatában kiemelte, hogy az
úgynevezett Jamaica-koalícióról folyta-
tott egyeztetések sikertelensége révén
példátlan helyzet állt elő.

Közvetve elutasította az új választá-
sok kiírását, mint mondta, a választóktól
kapott mandátumot „nem lehet csak úgy
egyszerűen visszaadni”. Aki felhatalma-
zást kér a választóktól és meg is kapja,
az „nem térhet ki a felelősségvállalás
elől”, és nemcsak saját választóinak tar-

tozik felelősséggel, hanem a közjót kell
szolgálnia. Aláhúzta: Németországban,
de külföldön is, „különösen európai
szomszédságunkban nagy lenne az értet-
lenség és az aggodalom, ha a politikai
erők éppen Európa legnagyobb és gaz-
daságilag legerősebb országában nem
tennének eleget felelősségüknek”.

Bejelentette, hogy a kormány megala-
kítása érdekében megbeszéléseket kezd
a szövetségi parlament (Bundestag)
azon pártjainak vezetőivel, amelyeknek
programja nem zárja ki a kormányzati
együttműködést.

Szavai alapján valószínűleg a jobbkö-
zép CDU/CSU, a liberális FDP és a Zöl-
dek, vagyis a Jamaica-formátum tagjai
mellett a CDU/CSU eddigi koalíciós
partnere, a szociáldemokrata párt (SPD)

vezetőivel kezdeményez tárgyalást.
Frank-Walter Steinmeier hozzátette,

hogy megbeszélést folytat majd a többi
alkotmányos szerv vezetőjével, így a
Bundestag és a törvényhozás tartomá-
nyokat képviselő háza, a Bundesrat el-
nökével és az alkotmánybíróság
elnökével.

A CDU/CSU jobbközép pártszövet-
ség, a liberális FDP és a Zöldek egyez-
tetése a kormányzati együttműködésről
több mint négy hétig folytatott tárgyalás
után, hétfő hajnalban fulladt kudarcba,
mert az FDP kiszállt a hivatalos koalí-
ciós tárgyalások megkezdésének lehető-
ségéről szóló előzetes egyeztetési
folyamatból, arra hivatkozva, hogy nem
volt elég bizalom és közös pont a négy
párt között. (MTI)

Megállapodásra jutottak az uniós intézmények 
a 2018-as költségvetésről

Kompromisszumos megállapodásra jutottak az Eu-
rópai Unió jövő évi költségvetéséről a tagországok
kormányait tömörítő tanács és az Európai Parla-
ment (EP) küldöttei – közölte hétfőn az Európai Bi-
zottság.

A két társjogalkotó szerv közötti egyezség értelmében
2018-ban az unió 160,1 milliárd euró erejéig vállalhat pénz-
ügyi kötelezettségeket, és 144,7 milliárd euró lehet a tárgyévi
tényleges kifizetések összege.

A brüsszeli testület kiemelte: a büdzsé tükrözi a bizottság
politikai prioritásait, a fiatalkori munkanélküliség mérséklé-
sét, a gazdasági növekedés serkentését, a stratégiai beruházá-
sokat, illetve a migrációs válság kezelését az EU határain
belül és kívül egyaránt.

A pénzeszközök nagyjából fele – kötelezettségvállalások-
ban 77,5 milliárd euró – az európai versenyképesség növelését
célozza, például a gazdaság erősítésén, az oktatás javításán és
a vállalkozások támogatásán keresztül. A fiatalok pedig több

segítséget kapnak majd az ifjúsági foglalkoztatási kezdemé-
nyezés 350 millió eurójának köszönhetően – közölték.

Az európai mezőgazdasági termelők számára előirányzott
támogatás összege 59 milliárd euró.

Közel 4,1 milliárd eurót pedig a migráció és a biztonsági
kihívások kezelésére fog fordítani jövőre az Európai Unió.

„Minden eurót hatékonyan kell elkölteni és hozzáadott ér-
téket kell teremteni Európa számára” – mondta Günther Oet-
tinger uniós költségvetési biztos.

Végeredményben mind a bőkezűbb kiadási keretet indítvá-
nyozó EP, mind pedig a hangsúlyt a takarékosságra helyező
tanács engedett valamennyit, de a parlament többet. A három
héten át tartó tárgyalások után elfogadott összeg a kötelezett-
ségvállalások és a tényleges kifizetések szintjén is alacso-
nyabb az eredeti bizottsági indítványnál, azonban mindkét
összeg magasabb, mint az idei büdzsében volt.

Az alkut még formálisan is jóvá kell hagyni, az uniós par-
lamentnek és a tanácsnak erre két hete van. (MTI)

Brexit
Az EU kész megkötni a „legambiciózusabb” 
szabadkereskedelmi egyezményt a britekkel

Az Európai Unió kész a legambiciózusabb szabad-
kereskedelmi egyezményt kínálni az Egyesült Ki-
rályságnak, ehhez azonban előbb meg kell állapodni
a szigetországgal a rendezett kiválás feltételeiről –
mondta Michel Barnier, az Európai Unió Brexit-ügyi
főtárgyalója hétfőn Brüsszelben.

Barnier ígéretet tett arra, hogy a lehető legátfogóbb keres-
kedelmi megállapodást fogják megcélozni Londonnal, ha a
brit kormány rendezi a kilépés főbb kérdéseit.

„Amennyiben meg tudunk egyezni a rendezett távozás fel-
tételeiről, és sikerül egyenlő feltételeket teremteni, akkor min-
den okunk megvan egy ambiciózus partnerségi kapcsolat
kialakítására. Mi legalábbis ezt a lehetőséget részesítenénk
előnyben” – hangsúlyozta a volt francia külügyminiszter és
egykori belső piaci uniós biztos egy elemzőintézet rendezvé-
nyén.

Hozzátette, a bennmaradó uniós tagállamok éppen azért
kezdték meg az EU–brit kereskedelmi tárgyalások „belső elő-

készítését”, hogy rögtön „el lehessen indítani az egyeztetése-
ket a jövőről, amint sikerült megállapodni a múltról”.

Az EU kész megkötni a „legambiciózusabb” szabadkeres-
kedelmi egyezményt a britekkel, ebben azonban döntő fon-
tosságú lesz, hogy London a kilépést követően továbbra is
alkalmazni kívánja-e az uniós egészségügyi, környezetvé-
delmi, munkajogi és más normákat.

Rámutatott: a kilépési egyezmény ratifikációja ezen is múl-
hat az Európai Parlamentben, illetve a tagállamokban.

„Nem azért mondom ezt, hogy problémákat kreáljak,
hanem azért, hogy elkerüljük őket” – fogalmazott.

A kiválási tárgyalások következő fordulójának időpontjáról
még nem született megállapodás a felek között, márpedig
fogytán az idő, ugyanis a bennmaradó huszonhét tagállam ve-
zetői a december 14-15-i csúcstalálkozójukon fognak dönteni
arról, szerintük történt-e már elegendő előrehaladás ahhoz,
hogy tovább lehessen lépni a második egyeztetési szakaszra,
a jövőbeli kapcsolatrendszer kérdéseire.(MTI)



A jövő évi országgyűlési vá-
lasztáson szavazati jogával
élni kívánó olvasóink közül az
idősebb korosztály jelezte,
hogy az online regisztrálás
során nehézségekbe ütköz-
nek, esetenként a próbálko-
zásuk sikertelen, ezért ennek
okaira kerestük a választ. Az
Eurotrans Alapítvány munka-
társa, Csiszér Izabella arról tá-
jékoztatott, hogy a posta által
kézbesített, kinyomtatott re-
gisztrációs ívek nem szavazó-
lapok, csupán tájékoztató
szerepet töltenek be.

Amint az RMDSZ aláírásgyűj-
tési projektjének megyei koordiná-
tora kérdésünkre kifejtette,
mindenekelőtt azok a külhoni ma-
gyar állampolgárok tudnak regiszt-
rálni, akik nem rendelkeznek
magyarországi lakcímmel. Talán ez
lehet az egyik oka a félreértések-
nek. A magyarországi lakcímmel
nem rendelkező választópolgárok a
központi névjegyzékbe való felvé-
teli kérelmet levélben vagy elektro-
nikus úton nyújthatják be a Nemzeti
Választási Irodához. A főkonzulátus
munkatársai pedig a kihelyezett
konzuli napokon személyesen to-
vábbra is segítséget nyújtanak a fo-
lyamatban. Aki már egyszer
szavazott és benne van a névjegy-
zékben, az tíz évig szerepel, nem
kell újra regisztrálnia. Amint a me-
gyeszékhely RMDSZ-székházában

megkeresett koordinátor hangsú-
lyozta, regisztrálni csakis azoknak
szükséges, akik még nem kérték a
névjegyzékbe való felvételüket, 
vagyis az előző években nem sza-
vaztak.

Az Eurotrans Alapítvány létre-
hozta a regisztracio.ro weboldalt,
erről kell a választás.hu honlapra
menni, ahol regisztrálni lehet. Így,
aki az online regisztrációs ívet
akarja kitölteni, rákattintva automa-
tikusan megjelenik a külföldön élő
magyar állampolgárok számára
való belépés ügyfélkapu nélkül és
névjegyzékbe vételi kérelem. A re-
gisztrálóknak az első kockába kell
kattintani és a lakcímkártya adatai
szerint kell azt kitölteni. A második
kockába csak akkor kell online be-
lépni, ha időközben valami módo-
sítást eszközöltek a személyes
adataiban. A honosítási okirattal
egyidejűleg kapott lakcímkártyán
lakcím nincs, ezért valamelyest az
is megtévesztheti az idősebbeket.
Magyarországi lakcímmel 
a szavazócsomag áthelyezését 
kell kérni

Akinek van magyarországi lak-
címe, annak az itteni lakcímére nem
fognak szavazólapot postázni.
Amennyiben rendelkezik magyar-
országi lakcímmel is, de nem Ma-
gyarországon, hanem például
Erdélyben vagy az ország bárme-
lyik régiójában él, a külképviselete-
ken – Kolozsvár, Csíkszereda,
Bukarest – kérheti a szavazócso-
mag átvételét, és ugyancsak a kül-
képviseleteken szavazhat, az itteni

lakcímére ugyanis nem küldik ki
postai küldeményként a szavazó-
csomagot. Akinek van magyaror-
szági bejelentett lakcíme is, felhívja
a külképviseletet, bemondja a sze-
mélyes adatait és a jelenlegi tartóz-
kodási helyét, a külképviseletektől
pedig átkéri a szavazócsomagot.
Ezt hozzávetőleg a szavazás előtt
három héttel teheti meg. 

Azoknak, akik a Csíkszeredai
Magyar Főkonzulátuson tettek ál-
lampolgári esküt, az eskütételt kö-
vető regisztráció alkalmával a
honosítási okirat dossziéjában elhe-
lyezett emlékeztető irányadó lehet,
hogy a korábbi szavazások alkal-
mával a szavazási levélcsomagjukat
elektronikus vagy postai úton vet-
ték át. A tájékoztató levelet minden
magyarországi lakcímmel nem ren-
delkező, választójoggal bíró állam-
polgárnak kiküldték, attól
függetlenül, hogy már regisztrált
vagy sem. A magyarországi lakcím-
mel nem rendelkező választópolgá-
roknak az adott választást megelőző
tizenötödik napig lehetőségük van
a névjegyzékben szereplő adataik
módosítására. A borítékban érkezett
regisztrációs ív kitöltése csak akkor
szükséges, ha változott az értesítési
cím vagy a személyes adatok (név,
lakcím, családi állapot). Az állam-
polgárok folyamatos, naprakész tá-
jékoztatásával az RMDSZ- és
EMNT-irodák munkatársai foglal-
koznak, az Eurotrans RMDSZ-
iroda telefonszáma: 0265-262-907,
az Eurotrans Alapítvány ingyenes
száma: 0800-444-666.

Évek óta hiába várják a ha-
vadtői lakosok, hogy az Or-
szágos Útügyi Vállalat végre
felszerelje a védőkorlátot a
forgalmas úttestre, a baleset-
veszélyes kanyarba. A főúton
lévő házak lakói nem érzik
magukat biztonságban, attól
tartanak, bármikor ottho-
nukba csapódhat egy úttest-
ről kisiklott teherjármű,
ahogyan négy évvel ezelőtt is
történt. 

Immár több mint négy éve, hogy
beszámoltunk arról a közúti bal-
esetről, ami Havadtőn, az A13-as
országút mentén lakó Sándor család
otthonát tönkretette. Egy gépkocsi-
vezető a kanyarban a nagy sebesség
miatt átsodródott a szemközti sávra,
és frontálisan ütközött egy kamion-
nal. A balesetben a személygépko-
csi vezetője életét vesztette, az
úttestről kisiklott, áruval megpakolt
több tíz tonnás teherautó pedig a
házuknak csapódott. Személyi sérü-
lés szerencsére nem történt, viszont
tönkrement a ház fala, a kerítés, va-
lamint a ház előtt parkoló gépkocsi.
A becsapódás nyomán egy gázcső
is megrongálódott, és fennállt a ve-
szély, hogy levegőbe repül a család
otthona. A biztosító végül megtérí-
tette a kárt, viszont az ottlakók to-
vábbra sem érzik magukat
biztonságban, attól tartanak, hogy
bármelyik pillanatban megismét-
lődhet a baleset. 

A napokban ismét lapunkhoz for-
dult Sándor Teréz havadtői olva-
sónk, aki elkeseredésének adott
hangot, hogy kérésük évek óta
süket fülekre talál. Az utóbbi évek-

ben többször is átiratban fordultak
az Országos Útügyi Vállalat brassói
kirendeltségéhez, amelynek az
ügykezelésében áll a szóban forgó
útszakasz, és kérték, hogy a baleset-
veszélyes kanyarban szereljenek új
védőkorlátot az évekkel ezelőtt
tönkrement helyébe, illetve ezen a
szakaszon korlátozzák a sebesség-
határt 30 km/h-ra, viszont semmi
sem történt az ügyben. Ez a szakasz
nagyon forgalmas, az itt áthaladó
járművek, kamionok nagy sebes-
séggel közlekednek, a házak pedig
nagyon közel vannak az úttesthez,
így bármikor bekövetkezhet egy
újabb becsapódás, és a védőkorlát
valamelyest enyhítené az ütközést. 

Néhány éve, a balesetet köve-
tően, lapunk is érdeklődött az Or-
szágos Útügyi Vállalat brassói
regionális fiókjánál a havadői prob-
léma kapcsán, és a sajtószóvivő azt
nyilatkozta, a lakók forduljanak
írásban a brassói kirendeltséghez,
ennek nyomán szakembereket kül-

denek ki a helyszínre, hogy 
a helyszíni szemle, illetve a rendőr-
ségi statisztika alapján felmérjék,
valóban van-e balesetveszély, és in-
dokolt-e a védőkorlátok felszere-
lése. 

Varga József, Gyulakuta község
polgármestere kifejtette, néhány éve
az önkormányzat is átiratban fordult
az országos útügyhoz, amelyben
kérték a védőkorlát felszerelését és
a sebességkorlátozást, ám levelükre
még válasz sem érkezett. 

Lapunk megkeresésére Császár
Károly Maros megyei szenátor el-
mondta, tudomása van a problémá-
ról, és megígéri, hogy benyújt egy
kérelmet az Országos Útügyi Vál-
lalathoz, hogy megtudakolja, meny-
nyire vannak tisztában ezzel a
helyzettel, és milyen intézkedéseket
tudnának hozni. A válaszuk függvé-
nyében következnek majd a további
lépések – áll a szenátor lapunkhoz
eljuttatott válaszában. 

Balesetveszélyes kanyar Havadtőn
Évek óta hiába kérik a védőkorlát felszerelését 

         

Szer Pálosy Piroska
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Felújítják a marosvásárhelyi
Természettudományi 

Múzeumot
A megyei önkormányzat no-
vember 17-én írta alá a szer-
ződést a Contrascom Const-
rucţii Benţa Kft. és a Proiect
Kft. által alkotott társulással
a marosvásárhelyi Termé-
szettudományi Múzeum fel-
újítására – tájékoztatta
szerkesztőségünket a Maros
Megyei Tanács Sajtóirodája.

A megyei önkormányzat közle-
ménye szerint a szerződés héa nél-
küli összértéke 3.599.977,36 lej, a
végrehajtási idő 34 hónap, amely-
ből 6 hónap áll a kivitelező rendel-
kezésére, hogy elkészítse a
munkálatok műszaki dokumentáci-
óját, illetve hogy beszerezze a szük-
séges engedélyeket, tanúsít-
ványokat, 4 hónap áll a haszonél-
vező, illetve a közreműködő ható-
ság – a regionális operatív program
menedzsmenthatósága – rendelke-
zésére, hogy ellenőrizze és jóvá-
hagyja a megvalósítási tervet,
továbbá 24 hónap a kivitelezési
munkálatok ideje.

„A szerződésbe foglalt főbb
munkálatok a következők: az épület
felújítása, a szobrok és dekoratív
elemek restaurálása, a közműháló-
zatok helyreállítása/cseréje, egy ok-
tatóterem létrehozása, korszerű

mosdók kialakítása, amelyeket a fo-
gyatékkal élők is használhatnak, a
múzeum épületének akadálymente-
sítése egy bejárati rámpa és egy
belső lift felszerelésével, a kerítés
helyreállítása és az épület díszkivi-
lágítása. Emellett a projekt kereté-
ben kialakítanak egy mezítlábas,
érzékszervi sétányt és egy terápiás
célt szolgáló zöldfűszeres kertet,
felújítják a kiállítótermeket, építe-
nek egy denevérbarlangot és felújít-
ják a helyi ökoszisztémákat
bemutató kiállítást is. A tervekben
szerepel egy egzotikus növényeket
bemutató üvegház építése is, illetve
a múzeum kiállításainak interak-
tívvá tételéhez szükséges eszközök
beszerzése (12 érintőképernyős in-
formációs pult, két laptop, 13 LED
TV, szerver, audiorendszerek)” – áll
a közleményben.

A projekt finanszírozása a 2014-
2020-as regionális operatív prog-
ram 5-ös prioritási tengely – A
városi környezet javítása és a kul-
turális örökség állagmegőrzése, vé-
delme és fenntartható hasznosítása,
ezen belül az 5.1-es beruházási pri-
oritás – A természeti és kulturális
örökség állagmegőrzése, védelme,
előmozdítása és fejlesztése – kere-
tében történik. 

Hungarikummá válhat 
a vallásszabadság törvénye 

„A Magyar Unitárius Egyház az 1568-as tordai országgyűlésen meg-
szavazott vallásszabadság törvényének felvételét kérte az Erdélyi Magyar
Értéktárba. A bizottság úgy döntött, hogy erdélyi magyar értékké nyilvá-
nítja a vallásszabadság törvényét, és a felterjesztés kibővítése után be-
nyújtja azt a Hungarikum Bizottsághoz” – hangsúlyozta Hegedüs Csilla,
az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság elnöke, az RMDSZ kultúráért fele-
lős ügyvezető alelnöke. 

„Az 1568-as országgyűlés Európában elsőként a tordai templomban
hirdette ki a vallásszabadságot. Ez a momentum a Kárpát-medencei ma-
gyarság közös értéke, ezért reméljük azt, hogy a következőkben hunga-
rikummá is válhat” – fogalmazott Hegedüs Csilla.

Az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottságának tagjai további értékekről is
döntöttek: a csíkrákosi római katolikus vártemplomot a Székelyföldi Ér-
téktárba javasolták, a bogáti kápolnát pedig a Hargita Megyei Értéktár
részévé nyilvánították. (RMDSZ-tájékoztató)

Nemzeti kisebbségek jogai 
az Európai Unióban

Az 1989-es politikai rendszervál-
tás óta eltelt 28 év alatt a román tár-
sadalom jelentős lépéseket tett a
demokrácia, a jogállam megvalósí-
tásának irányába, azonban számos
probléma még mindig megoldásra
vár. Ezek között kiemelt helyen áll
a nemzeti kisebbségek együttélése
a többségi társadalommal. 

A marosvásárhelyi Dr. Bernády
György Közművelődési Alapítvány
több mint másfél évtizede évente
megszervezi kisebbségi szeminári-
umát. 

Az előző évi szemináriumsorozat
fő célja konstruktív kommuniká-
ciós felület biztosítása volt a több-
ségi és a kisebbségi társadalom
képviselői számára a múlt esemé-
nyeinek kiértékelésére és egy közös
jövőkép megalkotására. Ennek
folytatásaként az idei szeminárium
fő témája A NEMZETI KISEBB-
SÉGEK JOGAI AZ EURÓPAI
UNIÓBAN. 

A beszélgetések során az Európai
Unió kisebbségpolitikáját kívánjuk
elemezni, különös tekintettel az eu-
rópai nemzeti kisebbségekre, nem-
zeti, kulturális, nyelvi és vallási
identitásuk kifejezési lehetőségeire,
az ezek fennmaradását biztosító ke-
retek megteremtésére. A rendezvé-
nyen részt vesznek a romániai

nemzeti kisebbségek képviselői,
valamint a politikai, civil és akadé-
miai szféra olyan képviselői, mint
Johan Häggman, a Finnországban
élő svéd anyanyelvű közösség
MAGMA központjának képvise-
lője, Gabriel Andreescu egyetemi
tanár, Amet Aledin államtitkár-he-
lyettes – Etnikumközi Kapcsolatok
Hivatala, Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke, Smaranda Enache,
a Pro Európa Liga társelnöke, Va-
sile Dâncu, az IRES elnöke, Frunda
György, az RMDSZ volt szenátora,
Horváth István, a Nemzeti Kisebb-
ségkutató Intézet elnöke, Markó
Béla, az RMDSZ volt elnöke, Bor-
bély László, az alapítvány elnöke.

A Dr. Bernády György Közmű-
velődési Alapítvány által november
23-24-re szervezett, a marosvásár-
helyi Bernády Házban sorra kerülő
esemény 23-án, csütörtökön 10 óra-
kor kezdődik. A rendezvény teljes
időtartamára szeretettel várjuk a
sajtó képviselőit is. 

További információk: Dr. Ber-
nády György Közművelődési Ala-
pítvány, Horea utca 6. szám
(Marosvásárhely), telefonszám:
0758-339-220 (Bálint Hajnal). 

Borbély László
kuratóriumi elnök

Menyhárt Borbála

Magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok névjegyzékbe vétele

Levélben vagy elektronikus úton
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Szombat délelőtt telt házas gyer-
mekközönségnek szerzett vidám
perceket a Nemzeti Színház Nagy-
termében Lackfi János és a Kaláka

együttes. Az egészen kicsik és kicsi-
vel nagyobbak világát kiválóan is-
merő, nyelvükön tisztán és őszintén
szóló költő Kutyából szalonna című
új könyvéből adott elő számos alko-
tást a tőle megszokott, felnőtteket is

megnevettető humorral. Az egy-
órás, interaktív műsor elején szólás-
mondások nyertek új értelmet,
többek között a nagy, szőrös fülű
falat is elképzelhette a hallgatóság,
majd képzeletbeli állatsétáltatás,

pingpongozás következett. A Ma-
rosvásárhelyre három év után vis-
szatért Kaláka együttes zenéje
remekül beleillett a derűs délelőtt
hangulatába, amelynek végén a
költő dedikálta új könyvét.

Este túlnyomórészt felnőtt kö-
zönség töltötte be csaknem egé-
szen a színház Nagytermét. A
Kaláka ezúttal a 200 éve született
Arany János emléke előtt tisztel-
gett a nagy költő megzenésített
verseivel. Az est legelején a To-
borzó hangzott el, amelynek a ze-

néjét szerezte Arany az 1848-as
szabadságharc idején. A repertoár-
ból természetesen nem maradhatott
ki a Családi kör és az Epilógus
sem, a három részre tagolódó
műsor szüneteiben pedig Lackfi
János többek között Arany-vers-
parafrázissal üdítette a hangulatot.
Az est egy késői Arany János-köl-
teménnyel, a megzenésített Tambu-
rás öregúrral zárult volna, ha a
publikum kétszer is vissza nem tap-
solja a Kaláka együttest és költő ba-
rátjukat.

Gyermekkoncert és Arany-est
Élmény kicsinek, nagynak

A női próza térhódításáról,
külső és belső akadályokról,
szakmai közönyről és figye-
lemről, feladásról és elvárá-
sokról esett szó pénteken, a
23. Marosvásárhelyi Nemzet-
közi Könyvvásár egyik legiz-
galmasabb irodalmi estjén. A
Nemzeti Színház Kistermében
Király Kinga Júlia, Márton Evelin
és Szeifert Natália igyekezett
válaszolni Mészáros Sándor, a
Kalligram Kiadó vezetőjének
kérdéseire.

Az est házigazdája a beszélgetés
elején leszögezte, nem áll szándé-
kában általánosítani, egy kalap alá
venni a női szerzőket, hiszen vala-
mennyiük egy külön írói egyéniség,
de „mégsem normális az, hogy az
elmúlt 150–200 évben alig egy-két
jelentős női alkotója volt a magyar
irodalomnak”. Ez a közelmúltban
megváltozott, a női íróknak sikerült
kiharcolniuk a Virginia Wolf-féle
„saját szobát”, az egyenrangúságot
– zárta bevezetőjét Mészáros Sán-
dor, majd azokról a nehézségekről
kérdezte meghívottjait, amelyekkel
az irodalom intézetébe való belé-
péskor találkoztak. 

Király Kinga Júlia számára nem
a nőiség, hanem a műfajváltás je-
lentett kihívást, ő ugyanis a színházi
világból érkezett az irodalomba,
ahol elsősorban az alkotói szemé-
remmel, azzal a tudattal kellett és
kell folyamatosan megküzdenie,
hogy referenciaként olvassák. 

Márton Evelint korábban a mű-
vészettörténet érdekelte, egyetemi
tanulmányait is ilyen szakon foly-
tatta. Kihagyta a pályakezdő írók
első lépéseit, például az irodalmi
köröket, így számára inkább az is-
meretlenség, mint a női lét jelentett
akadályt az érvényesülésben. 

Szeifert Natália életéből nem ma-
radtak ki az írói körök, és az sem
nyugtalanította, hogy hogyan olvas-
sák a műveit, számára inkább az ön-
magával szembeni elvárások, az az
igény volt gátoló tényező, hogy

minden szövegével saját stílust,
nyelvezetet teremtsen.

Mészáros Sándor ezután konkré-
tabban tette fel a publikálási nehéz-
ségekre irányuló kérdést, az észlelt
intézményes gátaokról érdeklődött.
Szeifert Natália úgy vélte, elképzel-
hető, hogy ha nem nőként kopogtat
be a kiadókhoz, kedvezőbben fo-
gadják, majd azt is hozzátette, hogy
ez nem bizonyosság, inkább csak
egy érzés. Az írónő elárulta, az el-
utasítások miatt gondolt arra, hogy
feladja a publikálást, de ha így is
tett volna, az írásról akkor sem
mondott volna le. 

– Én majdnem mindig abba sze-
retném hagyni – mondta Király
Kinga Júlia, majd elmesélte, hogy
az Apa Szarajevóba ment című új
könyve megírásakor, a könyv felé-
nél is megfordult a fejében a feladás
gondolata, az, hogy ő erre nem
tudja rátenni az életét. Király Kinga
nőíróként leginkább egy mester irá-
nyítását hiányolja. Az idén novem-
berben öngyilkosságot elkövetett
Brenzovics Marianna kárpátaljai
írónő esetéből kiindulva a moderá-
tor a szakmai figyelem nélkülözé-
sére, a közegnélküliségre terelte a
beszélgetést. Szeifert Natália úgy
vélte, hogy míg pár évvel ezelőtt
még érzékelhető volt a férfi írókkal
szembeni mellőzöttség, ez ma már
változóban van. Király Kinga ennek
kapcsán így fogalmazott:

– Nem tudom az időben szétvá-
lasztani ezeket az élményeket. Haj-
lamos vagyok saját magam okolni,
ha nem megy át egy írásom, ezért
vannak nagy kivárások két szöveg
között. Ha valami nem megy, azt
nem erőltetem, hanem igyekszem
később más szemszögből, más ar-
zenállal rárepülni a témára.

Márton Evelin Király Kinga gon-
dolatmeneténél maradva felvetette,
hogy a nőknek talán nagyobb elvá-
rásaik vannak önmagukkal szem-
ben, ezért adhatják fel esetenként
hamarabb a szakma figyelméért ví-
vott harcot, majd megjegyezte,
hogy mostanában itthon, Erdélyben
is sok fiatal szerző lépett színre a
nagyon fiatal nemzedékből, ők
pedig nem foglalkoznak a korábban

felállított határokkal, sémákkal, egy
olyan befogadó közeget alkotnak,
amelynél fel sem merül a nőírói lét
hátrányainak gondolata.
Mákszemek, testek, utazás

Az est a továbbiakban az össze-
téveszthetetlen írói személyiségek
megnyilvánulásának adott teret. El-
sőként Szeifert Natália olvasott fel
Az altató szerekről című új regé-
nyéből, amely két egymásba mintá-
zódó történetet mutat be. A
felolvasás után a szerző elmondta,
hogy a mű megírása előtt már meg-
volt a regény szerkezeti kerete, rit-
musa, tudta, hogy 19 fejezetből kell
felépülnie, és azt is, hogy mi lesz a
vége. Eredetileg három történetet
tervezett, a harmadik szereplőnek
azonban olyan erős problémát
adott, hogy az külön kötetbe kíván-
kozik, ezért egyelőre félretette. A
többszólamú regény megszületését
az asztalon szétszórt mákszemek
mozaikszerű rendeződéséhez ha-
sonlította az írónő.

– Miért van az, hogy az ember-
nek meg kell írnia a gyermekkorát?
– tette fel a kérdést Mészáros Sán-
dor Király Kinga Júliának, aki a
kommunista Romániában játszódó
élettörténetet örökített meg Apa
Szarajevóba ment című regényé-
ben. A szerző elmondta, hogy nem
a diktatúrát szerette volna gyer-
mekszemmel bemutatni, hanem az
emigráció irányvonalait kereste.
Elismerte, hogy a nyolcvanas évek
Romániájában gyermeknek lenni

írói kincsesbánya, ugyanakkor
hangsúlyozta, egy pillanatig sem
hagyta, hogy regényébe személyes
élmények kerüljenek. Azt próbálta
megkeresni, ami az adott korra ti-
pikus volt, és amit aztán a banali-
tás felé lehet vinni, illetve el lehet
torzítani, felnőttszemmel ugyanis
sok egykori történés átalakul, tor-
zul.

Király Kinga regénye kapcsán a
testről való irodalmi beszédformá-
ról, arról a radikális testiségről is
szó esett, amitől az olvasók megüt-
közhetnek. A szerző kijelentette,
hogy emiatt nem volt benne semmi-
lyen szorongás, műve megírásakor
ugyanis éppen a testbe zártságot, a
testben való bolyongást igyekezett
kifejezésre juttatni, a kommunista
idők testtérképét körvonalazta. Ami
a regény nyelvezetét illeti, a szerző
elmondta, hogy az olasz mellett a
román irodalommal való gyakori
érintkezés is hasznára vált, a mű sa-
játos nyelvezetét a szlávos virtus-
nak az olasz barokkal való
keveredése adja. 

Az irodalmi est negyedik meghí-
vottja, Selyem Zsuzsa betegség
miatt nem tudott jelen lenni, ezért
Moszkvában esik című új regényét
Mészáros Sándor mutatta be rövi-
den a hallgatóságnak. Az est házi-
gazdája a néma férfi meg-
hurcoltatásáról szóló mű humo-
rára hívta fel a figyelmet, amely-
nek révén a szerző nem a
szenvedés pátoszával, hanem a

túlélés ironikus távlatával tárja fel
a történetet.

Márton Evelin Szalamandrák éj-
szakái című regénye kapcsán a mo-
derátor a mű azon erényét emelte ki,
hogy új tereket nyit meg a kicsit
mintha bezártnak érzékelhető 
magyar prózában, majd a történetet
átható állandó útonlét szándékossá-
gáról kérdezte a szerzőt. 

Az írónő elmondta, hogy ez rész-
ben volt tudatos, ugyanakkor az
összefüggő vagy széteső szöveg-
ként is felfogható műben a keret
maga a helyszín. Az, hogy a történet
egy szakadéknál kezdődik és vég-
ződik, egy belső történést követ. Az
írónő arra is kitért, hogy elvált szü-
lők gyermekeként számára megszo-
kott volt, hogy két közeg között
mozog. Az önéletrajziság csapdáit
illetően bevallotta, hogy nem min-
dig igyekezett azokat kivédeni. Mé-
száros Sándor a regény kapcsán a
női prózát jellemző szenzualitásra is
felhívta a figyelmet. Márton Evelin
erre így reagált:

– Mindenkinek fontos, hogy a
tárgyaknak milyen illatuk van, mi-
lyen a fény. Ezen az érzéki síkon is
mozgunk, nemcsak a gondolatin.

Az est zárszó nélkül ért véget a
77. percben, a moderátor ugyanis
saját bevallása szerint 80 percnél
hosszabb beszélgetéssel nem szereti
fárasztani publikumát, pláne, ha a
reflektorok fénye olyan erősen ontja
a meleget, mint a női prózáról szóló
eszmecserén. 

Reflektorfényben a női próza
Saját szobák diadala 
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Alkalmazottaik csávásiak, mert
az a céljuk, hogy elsősorban a
helybelieknek adjanak munkát.
Nagy hangsúlyt fektetnek a műszaki
feltételek megteremtésére, azaz a
gépvásárlásra és a gépek karbantar-
tására, ami fontos szerepet játszik
abban, hogy haladni tudjanak. 

A háztartási hulladékot koráb-
ban Segesvárra, az utóbbi időben a
kerelőszentpáli lerakóba szállítják,
ami jelenleg az ország egyik leg-
korszerűbb hulladéklerakójának
számít, és annyira szakszerűen mű-
ködteti, hogy semmi szagot nem
érezni.

A szelektíven válogatott hulla-
dék 90 százalékát Dánosra viszik,
ahol válogató- és átrakóállomás

működik. Nem volt könnyű meg-
szoktatni az embereket, hogy a ki-
helyezett kukákba válogatva
gyűjtsék a szemetet, kezdetben
mindenféle hulladékot beledobtak,
jelenleg a szelektív hulladék 97-98
százaléka tiszta. 

Sokaknak akkor megy el a
kedve a szelektív hulladékgyűjtés-
től, amikor látják, hogy a külön-
böző színű kukák tartalmát egy
térbe ürítik, vetettem fel a Vásár-
helyről származó panaszok nyo-
mán. Ilyés-Tóth Botond elmondta,
hogy ez valóban így történik, de a
szelektív hulladék az átrakóállo-
másokra kerül, ahol szétválogatják,
az újrahasznosítás érdekében. 

A szelektív hulladékgyűjtés
azokban a helységekben működik

a legeredményesebben, ahol he-
tente elszállítják a szemetet, egyik
héten a háztartási hulladékot, a má-
sikon a szelektív hulladékot. Ahol
csak kéthetente igénylik a szolgál-
tatásaikat, ott ezt nem lehet meg-
valósítani. 

Mivel a cégalapítókat a termé-
szet iránti szeretet, a környezet vé-
delme és tisztán tartása vezérelte,
melléktevékenységként 130 hektár
földet művelnek, kukoricát, búzát,
szóját termesztettek az idén, jövő-
ben a repcével is próbálkoznak. A
termés közepes volt, a terményt
nagykereskedőknek adják el. Az
idén vettek át 70 hektár szőlőst,
amiben közel ezer tőkével pótolták
a hiányt, és kéthektáros gyümöl-
csösükben ötfajta szilvát termesz-
tenek – számolt be a
melléktevékenységekről is Ilyés-
Tóth Botond. 

Az ötszáz lelkes mezőcsávási
gyülekezet tagjai vasárnap
délelőttönként átlagon felüli
számban vesznek részt az is-
tentiszteleten, ami azt jelzi,
hogy megszerették Benke
János református lelkészt, aki
két éve hirdeti az igét a domb
tetején őrt álló műemlék
templomban. 

A lelkész elmondása szerint, aki-
nek felesége a marosvásárhelyi fil-
harmónia hegedűse, úgy gondolják,
hogy megtalálták a hangot a hely-
beliekkel, érzik a szeretetüket és fi-
gyelmességüket, és nagy örömöt
jelent a lelkész családnak, hogy
nemrégiben kislányuk született.

A lelkész helybenhagyja, hogy
viszonylag fiatalokból áll a mező-
csávási gyülekezet, amelynek tagjai
között több vállalkozó is van, akik
lelkesen támogatják anyagilag is az
egyházközséget. Az adományokból
bővítik a gyülekezeti termet, hogy
kényelmesen elférjenek a külön-
böző alkalmakkor. Az idén kopjafát
állítottak a templom mellett a refor-
máció 500. évfordulója tiszteletére.
Az ünnepségen részt vettek a nyír-
bátori testvérgyülekezet tagjai is,
akikkel 2009 óta ápolnak eredmé-
nyes kapcsolatot. A gyülekezetnek
szépszámú kórusa van, amelyet
Babos Zsolt kántor vezet. Légrádi
Nagy József irányításával műkö-
dik a fúvószenekar is, amelyben
szükség lenne a fiatalításra – tette
hozzá. 

Benke János lelkész nagy hang-
súlyt fektet a gyermekekkel, a fia-
talokkal való foglalkozásra is,
külön járnak az óvodások és előké-
szítősök, a kiskátésok, nagykátésok
és az ifisek. Vallásórán sokat 
játszanak, festenek, énekelnek. Ha
megszokják és megszeretik, felnőtt-
korukban sem maradnak ki a gyü-
lekezetből, reméli a lelkész, aki
azért is fontosnak tartja ezeket az
alkalmakat, hogy a városi tanintéz-
ményekbe járó gyermekek 
megismerjék egymást, és összeba-
rátkozzanak. Ezek az alkalmak
ugyanis a közösségépítés első lé-
pését jelentik. A családok összetar-
tása is fontos, ezt volt a célja az
anyák napi ünnepségnek, valamint
a gyülekezeti családi napnak, sza-
badtéri istentisztelettel, koncerttel,
focimeccsel, amelyen a fiatalok és
presbiterek játszottak. 

Napok kérdése a csatorná-
zási munkálatok elkezdése
Mezőcsáváson. A községköz-
pontban, valamint Mezőfelé-
ben és Szabadon épül ki a
szennyvízelvezető rendszer.
Az első két évben a gerincve-
zeték készül el, a munkálatok
kivitelezésére tervezett öt-
hat év alatt a mellékutcákon
is lefektetik a vezetékeket –
újságolja Szabó Levente
polgármester. 

A 2,6 millió eurós uniós pályá-
zatból 600 ezer eurót kell saját
költségvetésből a kivitelezési ösz-
szeghez hozzátenni. A versenytár-
gyalást a munkálatok elvégzésére a
dévai Energoplus és Urbicon cégek
nyerték el, és jóváhagyták a végleges

költségvetést is. Ha az idő lehetővé
teszi, még az idén, ha korán bekö-
szönt a tél, jövő évben kezdenek. 

– Szeretnénk, ha Fele Mezőség
felőli kijáratától haladnának Csá-
vás felé a munkával – tette hozzá.
Feltehetően sok kellemetlenséggel
jár majd a csatornázás, de ha elké-
szül, a község fejlődésén nagyot
lendít.

Ugyancsak jó hírnek számít,
hogy a helyi fejlesztésre vonatkozó
országos program keretében a kor-
mány jóváhagyta az ivóvízvezeték
kiépítését a község három újabb te-
lepülésén, Mezőméhesen, Mező-
kölpényben és Bazédon. A
vízvezetést is, ha fagyni fog, való-
színűleg a jövő évben kezdik el. 

A gyulafehérvári Regionális Vi-
dékfejlesztési Központnál, a vidéki
közutak fejlesztésére vonatkozó

pályázati lehetőséget kihasználva,
sikerült támogatást nyerni a köz-
ségközponti utak és a mezőménesi
bekötőút aszfaltozására, miután a
múlt évben aszfaltburkolat került
egy 3,8 kilométeres útszakaszra
Szabédon és Bazédon. 

Európai uniós pályázatból sze-
relték fel a község nyolc művelő-
dési házát hang- és fénytechnikai
berendezésekkel, valamint füg-
gönnyel.

A jövőbeli tervek között szerepel
a vízvezeték kiépítését követően az
elmaradt útszakaszok leaszfalto-
zása és minden falu központjában
játszótér kialakítása – számolt be
az elvégzett és a tervezett munkák-
ról Szabó Levente polgármester,
aki örömmel újságolta, hogy a
Sabre Egyesülettől egy új tűzoltó-
autót kapott a község. 
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Építeni a közösséget

A mezőcsávási központi tanin-
tézmény vezetősége a második ver-
senyvizsgát követően a régi maradt,
az iskolát továbbra is Bordeianu
Minerva Mariana és György Nagy
Kinga igazgatja. Az aligazgatónő-
vel beszélgetünk arról, hogy a csá-
vási is a városközeli iskolák
helyzetében van, ugyanis a diákok
egy részét marosvásárhelyi tanin-
tézményekbe íratják. A kisebb tele-
püléseken az elöregedés, az
elnéptelenedés miatt apad a gyer-
meklétszám, annyira, hogy jövőtől
megszűnik a bazédi iskola, mivel
csak két gyermek van, akiket a
könnyebb megközelíthetőség miatt
a mezőrücsi iskolába fognak be-
íratni. A többi kisebb településen
egyelőre, bár jobbára összevont
osztályokkal, még megmarad az
elemi vagy a nyolcosztályos iskola.

Mire minden kényelmet biztosít
a diákoknak a községközponti tan-
intézmény felújított épülete, Mező-
csáváson is kénytelenek összevonni
az elemi osztályokat mindkét tago-
zaton. Ezekben az osztályokban
már a roma diákok vannak többség-
ben, a felső tagozat önálló osztá-
lyokkal működik. A tantestület a
nehézségek ellenére is arra törek-
szik, hogy a mindennapi sajátos fel-
adatok elvégzése mellett
eredményeket is tudjanak felmu-
tatni. A vidéki iskolák negyedikesei
számára szervezett matematika tan-
tárgyverseny megyei szakaszán
három diák vett részt, akik közül
egy továbbjutott a megyék közötti
versenyre. Az elemisták jól szere-

peltek a Fürkész helyesírási és
nyelvhelyességi versenyen, az ötö-
dikes Keresztes Csilla, Dániel Bri-
gitta tanítványa, eljutott a magyar
nyelv és irodalom tantárgyverseny
országos szakaszára. 

A kötelező tevékenységek mel-
lett az idei program is gazdag. Az
alsó tagozatos tanulókkal részt vet-
tek a helyi őszi fesztiválon, október
5-én a közlekedési szabályokról
hangzott el előadás, október 11-én
katasztrófavédelmi felkészítőt tar-
tott a marosvásárhelyi Horea tűzol-
tócsoport képviselője helyi
önkéntes tűzoltók részvételével,
Iszlai Győzővel az élen. November
16-án jogi ismeretekről tartott elő-
adást Domokos Maria jogász és
Sabău Pop Olimpiu közjegyző. Ok-
tóber 27-én Furfangos Ferkó című
előadásával vendégszerepelt a ko-
lozsvári bábszínház, november 13-
án Kozsik József színművész lépett
fel. A zöldség-gyümölcs hetén kari-
tatív gyűjtést szervezett az iskola a
mezőfelei idősotthon lakói számára.
A román tagozat Az ősz gazdagsága
címen kiállítást szervezett. Novem-
berben a VI. és a VII. B osztályos
tanulók Segesvárra és Fehéregyhá-
zára kirándultak. December 16-án
az anyanyelvi vetélkedő körzeti
szakaszát látja vendégül az iskola –
számolt be az aligazgatónő, majd
hozzátette, hogy a Mikulás-járást is
megszervezték a mezőfelei iskolá-
val és óvodával, és testvériskolai
kapcsolatot ápolnak a nyírbátori
Báthory Anna Református Általá-
nos Iskolával. 

Nehézségek és eredmények 

A mezőfelei óvodába 11, az elemi osztályokba 13
gyermeket írattak be. Mivel az óvoda terme nagyon
tágas, a fűtéssel gondjuk van, amit konvektorral pó-
toltak, de szerelési hiba miatt ottjártunkkor még nem
működött. Jó lenne, ha a belső mellékhelyiségeket
padlócsempével tudnák burkolni, mert úgy könnyebb
lenne a tisztaság fenntartása, ami utólag megoldódik,
ha az idő lehetővé teszi, ugyanis a csávási iskola fel-
újításakor maradt meg burkolóanyag. Bár közös
érdek, hogy az állami fenntartású  intézmény fennma-

radjon, a szülők egy része a Dr. Lind adventista lí-
ceum magyar tannyelvű elemi osztályaiba járatja
gyermekét, legutóbb pedig három kisdiákot írattak át
marosvásárhelyi iskolába. Koncsag Erzsébet tanítónő
öt különböző évfolyamon levő gyermeket tanít az
összevont osztályban, előkészítő – negyedik osztály-
ban, ami nem könnyű feladat, de tanítványaival együtt
már megszokták.

Az óvodában a fűtési gondok mellett kevés volt a
játékszer, ezt a marosludasi Ballai Ágnes révén ma-

gyarországi adományozók pótolták
a legkisebbek nagy örömére. Tóth-
Kiss Tímea Tünde óvónő szerint a
legnagyobb szükség jelenleg színes
papírra, egy nyomtatóra és egy má-
solóra van, hogy a feladatlapokat,
amit kiszíneznek a gyermekek,
nyomtatni, sokszorosítani tudják.
Mivel vannak nehéz anyagi körül-
mények között élő családok, ezt a tá-
mogatást nem várhatják el a
szülőktől. 

Az iskola udvarán levő játszóesz-
közökre is ráférne a felújítás – álla-
pítom meg távozáskor, a
polgármester tervei szerint feltéte-
lezhetően erre is sor kerül. 

Nyomtatóra, sokszorosítóra lenne szükségük

Kiépül a szennyvízvezeték 

Indulásra készen 
(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor



Marosvécs – Disznajó, Erdőidecs,
Erdőszakál, Idecspatak
Marosvécs

Már a római időkben emeltek itt
egy határvédő erődítményt, ami a
népvándorláskor pusztult el. Elne-
vezése a földből előkerült feliratos
táblák szerint „Ala nova Illirico-
rum” volt. Maradványait a jelenlegi
kastély egykori gyümölcsöskertjé-
ben találták meg a régészek. A
római kövekből ugyanott emelték
királyi parancsra, valamikor a 13.
század első harmadában az első
várat, amelyet az 1228-ból fenn-
maradt oklevél említ, amelyben a
Tomaj nembeli Dénes tárnokmester
birtokainak határjárását részletezte.
A királyi fennhatóság alatt lévő
erősséget valószínűleg az 1241–42-
es tatárjáráskor rombolták le. 1319-
ben már az ebből a nemzetségből
származó Losonczi család mond-
hatta magának az ismét virágzásnak
indult települést, ahol azonban nem
említenek működő erődítményt. Ez
csak a 15. század közepén történt
meg, amikor új várkastélyt emelte-
tett a losonci Dezsőfi nemesi család.
Ez volt Marosvécs harmadik erődít-
ménye, ami napjainkban is látható
erősen átalakított formában. A De-
zsőfiek lakták az épületet egészen
1467-ig, majd eladósodtak, és elko-
bozták tőlük ezt a birtokot, amely a
nádasi Ondor famíliához került. Mi-
után 1507-ben férfiágon kihalt a
család, a nógrádi Szobi Mihályé lett
a birtok. 1527-ben, Szobi Mihály
halála után Szapolyai János király
minden váruradalmát Werbőczynek
juttatta. A jogtudós később kényte-
len volt zálogba adni Vécset Kendy
Ferencnek hatezer aranyért. 1537-
től jelentősebb építkezéseket végez-
tek a nemesi szállásnak helyet adó
épületen, amelyek 1555-ben feje-
ződtek be. 1558-ban a birtokot

Hagymássy Kristóf, az ő halála után
Báthory Zsigmond fejedelem
mondhatta a magáénak. Ez a nagy-
bátyjának, kismarjai Bocskai István
főnemesnek adta át. Az 1610-es
években már iktári Bethlen Gábor
erdélyi fejedelem tulajdonát ké-
pezte, majd a korszak nagy vagyon-
gyűjtője, az „őrtálló bibliás
fejedelem” I. Rákóczi György csa-
tolta birtokaihoz. A fejedelmi trónra
1648-ban lépő II. Rákóczi György
jeles hadvezérének, Kemény János-
nak adományozta, és ettől kezdve a
Kemény család őrizte meg a birto-
kot. 1662-ben, majd a II. Rákóczi
Ferenc vezette kuruc szabadságharc
idején feldúlták a kastélyt, a rombo-
lás nyomait az időnként visszatérő
birtokos család eltüntette. Az utolsó
nagyobb átalakítása a 19. század
végén, Kemény János és neje utasí-
tására történt, így az 1930-as évek-
től kényelmes szálláshelyül
szolgálhatott a vendégszerető Ke-
mény János birtokos és jeles író
meghívására ide érkező erdélyi mű-
vészeknek. Az itt megalakított Er-
délyi Helikon társaság jeles
eredményeket ért el a kisebbségi
létbe szorult magyar nyelvű iroda-
lom ápolásában. Az államosítással
a Kemény családot kisemmizték, és
a többi ingatlannal és ingósággal
együtt a marosvécsi várat is elko-
bozták. A helyi lakosság teljesen ki-
fosztotta a fényesen berendezett
várkastélyt. 1945 után javítóinté-
zetté, majd fogyatékos gyer-
mekek otthonává alakították. Ma
újra a Kemény család tulajdona. A
parkban néhány különleges fa tör-
zsére rögzített latin megnevezés
utal arra, hogy itt valamikor arboré-
tum volt. A kastélytól nyugatra
megtalálhatóak a földvár fűvel be-
nőtt terepalakulatai. A parkban, a
tölgyfák árnyékában (melyeket

egyes vélemények szerint még II.
Rákóczi György ültettetett) talál-
ható a Kemény család sírhelye. Itt
helyezték örök nyugalomra báró
Kemény Jánost, feleségét, a vár úr-
nőjét, Auguszta Patont, leányukat,
Kemény Klió operaénekesnőt, vala-
mint fiukat, Kemény Miklóst, az
1935-ben felállított, s ma már jel-
képnek számító Helikon-asztal
szomszédságában. A Helikon-asztalt
ünnepélyes keretek között 1935-ben
adta át Makkai Sándor Kemény Já-
nosnak és feleségének, mint a Heli-
kon íróinak ajándékát. A kőasztalt
Kós Károly készítette. A marosvécsi
várban állandó és ideiglenes kiállí-
tások kapnak helyet. A budapesti Er-
délyi Helikon – Marosvécsi
Kemény Alapítvány Kemény Endre
anyagi hozzájárulásával létrehozta az
Erdélyi Helikon és az Erdélyi Szép-
míves Céh állandó kiállítását.
Ugyanakkor megtekinthető a Nagy
Pál festőművész vázlataiból készült
kiállítás, a Kemény János temetésé-
ről és a Kemény család korabeli fo-
tóiról készült tárlat és nem
utolsósorban dr. Madaras Sándor
népi falvédők magángyűjteménye.

A várkastély április 15. és októ-
ber 15. között 9-től 18 óráig látogat-
ható. Téli időszakban csak előre
egyeztetett időpontban kereshető
fel. Érdeklődni, bejelentkezni a
+40741-225-141-es (Nagy Kemény
Géza) telefonszámon lehet. Itt ér-
deklődhetünk a Kemény János és
felesége, Auguszta által Galonyán
épített vadászkastélybeli szállásle-
hetőségről is, ahonnan a tulajdonos
rendszeres kirándulásokat szervez a
környékre, főleg a Kelemen-hava-
sokban levő Istenszékére. 

Minden évben, júliusban Maros-
vécsen tartják a cseresznyevásárt,
amely a község ünnepe is. Nemcsak
a zamatos gyümölcsöt lehet ilyen-
kor megvásárolni, hanem gazdag
népzene-, néptánc- és könnyűzene-
koncertek, szórakoztató programok
is várják a vendégeket. 
Disznajó 

A Felső-Maros menti település
templomáról az első említést az
1332. évi pápai tizedjegyzékben ta-
láljuk. Középkori temploma stí-

lusjegyei alapján a 14. században
épülhetett. A templom szentélyből,
téglalap alakú hajóból, csúcsíves
diadalívből és egy sekrestyéből állt.
1888-ban bővítették és átépítették.
Ekkor készült a déli oldalhoz kap-
csolódó tornya, ennek alapozásakor
került elő az az 1586-ból származó
sírkő, amely Trauzner Sámuel re-
formátus lelkész leányának állít em-
léket: „Hic iacet filia pastoris ev ref
samuelis trauzner anno dni
MDLXXXVI” A templom falfest-
ményei az 1950-es években kerül-
tek elő, nagyobb részük a hajdani
diadalív hajó felőli oldalán talál-
ható. A kutatások szerint a falképek
a 14. század folyamán készülhettek
freskó technikával.

A falu lakói 2009. augusztus 15-
én az első világháború áldozatainak
emlékére turulmadaras emlékmű-
vet állítottak. A régit az ötvenes
években a Marosba dobták a hata-
lom kiszolgálói. Az új turulmadarat
Baróthi Ádám szászrégeni szob-
rászművész készítette. Ekkor nyi-
tották meg a falu központjában levő
óvoda egyik helyiségében a falu-
múzeumot, Csősz Irma óvónő
gyűjteményét. Ez a kiállítás bővült
ki 2017 májusában, amikor beren-
dezték a Felső-Maros menti falu
néprajzát, helytörténeti adatait és a
Csősz házaspár munkássága idején
virágzó visszhangos művelődési
életét tükröző dokumentumokból a
szobát, amellyel Csősz Ferenc ta-

nítónak állít emléket felesége,
Csősz Irma. A Disznajó fölötti lege-
lőn virágzik a védettnek nyilvánított
mocsári kockás liliom (Fritillaria
meleagris). 
Magyaró – Fickópataka, Holtmaros
Magyaró

1228-ban Mogoreu néven még
csak mogyorócserjével benőtt hely-
ként említik. A falu határában talál-
hatók Mentővár alapfalmarad-
ványai. A várat 1319-ben említik
először, kevéssel azelőtt építtette

Losonczi Tamás, később is a Lo-
soncziaké volt, de 1553-ban már el-
hagyatva állott. A magyarói
Brigitta Panzió udvarán a tulajdo-
nos létrehozta a Zsuzsánna tájhá-
zat, amelynek gyűjteménye hűen
tükrözi az egykori Felső-Maros
menti házak berendezését. 
Holtmaros 

A falu református templomá-
ban őrizték sok éven keresztül
Wass Albert hamvait, amíg enge-
délyt nem kaptak az eltemetésére.
Jelenleg a mellszobra is a templom-
ban van, mivel a hatóságok nem en-
gedik kihelyezni az épület előtt álló
talapzatra, amelyen a Czegei Wass
család címere látható. A templom az
1868-as tűzvészben leégett. A gyü-
lekezet ekkor építette a jelenleg is
állót. Holtmaroson 1996 óta minden
évben augusztusban megrendezik a
Gyöngykoszorú találkozót, ame-
lyen rendszeresen több mint 20,
magyar nyelvterületről érkező ha-
gyományőrző néptánccsoport vesz
részt. 
Fickó 

A település benyúlik a Görgényi-
havasok dombvidéke hasonló nevű
patakának völgyébe. Innen erdei
kitermelő úton, majd ösvényen fel-
juthatunk a környék legmagasabb
csúcsára, az 1241 méteres Zász-
pádra (Szászpadra), ahonnan
remek kilátás nyílik mind a Kele-
men-, mint a Görgényi-havasok
bérceire.
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Szerkeszti: Vajda György

Felső-Maros mente (3.)
Az elkövetkezendőkben a Kelemen- és a Görgényi-havasok által

őrzött falvakat ajánljuk a figyelmükbe. Egész napot tölthetünk Ma-
rosvécsen és környékén, ahol nemcsak az ősi várat érdemes felke-
resnünk, az innen induló megyei úton eljuthatunk Magyaróra, vagy
a távolabbi Fickóra, ahonnan gyalogtúrák indulnak a Görgényi-ha-
vasok felé. Útban a Maros-szoros felé megállhatunk a disznajói óvo-
dánál, ahol szépen díszített tábla jelzi, hogy gazdag falumúzeumot
tekinthetünk meg, és ha szerencsénk van, hogy Csősz Irma, a gyűj-
temény létrehozója kalauzoljon, akkor igazi néprajzi, helytörténeti
leckében is részünk lehet. 

A magyarói tájház berendezése

A disznajói falumúzeum Fotó: Vajda György

A marosvécsi kastély



Sima háromjátszmás győzel-
met aratott Marosvásárhelyen a
bajnok Balázsfalvi Alba Volei a
női röplabda-bajnokság 6. fordu-
lójában. Hivatalos edzőmérkőzés
volt ez a vendégek számára a fi-
atal Marosvásárhelyi CSU Medi-
cina ellen, amelynek gyakor-
latilag nem volt esélye a Bajno-
kok Ligájára összeállított világ-
válogatottal szemben.

Azt azonban mégsem lehet
mondani, hogy a marosvásárhe-
lyi csapat szégyent vallott volna.
Az első játszma volt a legjobb a
házigazdák számára, különösen
a meccs eleje, amikor 10-10-nél
erre kényszerítették a vendégek
edzőjét, Darko Zakoćot, hogy ki-
kérje az első időt a mérkőzésen,
ettől kezdve azonban mindvégig,
minden játszmában Balázsfalva
volt előnyben. Néhány igazán
szép támadást ezzel együtt még
bemutatott a Medicina, különösen
Varga Eliza jeleskedett, aki 13
pontot szerzett csapatának. A vé-
delemben is küzdöttek a marosvá-
sárhelyiek, Molnar több látványos
mentést mutatott be, viszonylag
kevés ki nem kényszerített hibát
követtek el, azonban az ellenfél
pont annyival volt jobb, mint az
eredmény mutatja. Míg ugyanis
a Medicina szinte egyedül Var-
gára támaszkodott támadásban,
Balázsfalvának négy ütője szer-
zett 9 pontnál többet, jobban va-
riálhatta a támadásokat, emiatt
pedig sok esetben maradt le a
sánc az ellenfél ütőjéről. 

A Medicina számára a követ-
kező fordulóban nehéz kiszál-
lás következik, hiszen Bákóban

lép pályára. A moldvai csapat-
nak nincsenek ugyan idegenlé-
giósai, de olyan tapasztalt

belföldiek alkotta
kerettel rendelke-
zik, amely egyelőre
felveszi a küzdel-
met a legfőbb esé-
lyesekkel. 

Hazai pályán két
hét múlva játszik
ismét a marosvásár-
helyi csapat, amikor
a temesvári Agro-
landot fogadja.

8 NÉPÚJSÁG _______________________________________________________ SPORT _______________________________________________ 2017. november 21., kedd

Vb-2018: soha nem játszottak
ennyi meccset a selejtezőben

RÖVIDEN
* Újra első a Kolozsvári CFR a labdarúgó 1. ligában, miután vasárnap este

Bukarestben 2-0-ra legyőzte a Dinamót, az ugyancsak fővárosi FCSB pedig már
korábban kikapott Jászvásáron 1-0-ra. Ugyancsak vasárnap játszották: Concor-
dia Chiajna – Astra Giurgiu 1-2. A tabellán első a CFR 40 ponttal, második a
FCSB 38-cal, harmadik a Craiova 36-tal.

* Az E, az F, a G és a H csoport ötödik fordulós mérkőzéseivel folytatódik
ma a labdarúgó Bajnokok Ligája. A műsor: E csoport: Szpartak Moszkva (orosz)
– Maribor (szlovén), Sevilla (spanyol) – FC Liverpool (angol); F csoport: SSC
Napoli (olasz) – Sahtar Donyeck (ukrán), Manchester City (angol) – Feyenoord
(holland); G csoport: Besiktas (török) – FC Porto (portugál), AS Monaco (fran-
cia) – RB Leipzig (német); H csoport: Borussia Dortmund (német) – Tottenham
Hotspur (angol), APOEL (ciprusi) – Real Madrid (spanyol). A Pro TV a 21.45
órakor kezdődő Sevilla – Liverpool mérkőzést közvetíti.

* A Ferencváros kilenc góllal győzött a Larvik otthonában a női kézilabda
Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó, hatodik fordulójában. Az eredmény: 21-
30. A magyar csapat – amint az már a mérkőzés előtt biztos volt – a második
helyen jutott tovább, vasárnapi sikerével pedig eldőlt, hogy négy pontot visz ma-
gával a középdöntőbe, ahol a II. számú főcsoportban folytatja.

* A címvédő Győri Audi ETO KC is győzelemmel zárta a női kézilabda Baj-
nokok Ligája csoportkörét, miután az utolsó, hatodik fordulóban szombaton ki-
lencgólos győzelmet aratott hazai pályán a francia Brest Bretagne csapata felett.
Az eredmény: 26-17. 

Sikerrel zárta a csoportkört a Bukaresti CSM is. A román együttes az első
helyről jutott tovább, miután 34-22-re felülmúlta a Vistal Gdyniát, ezt a 2 pontot
azonban nem viszi magával a fővárosi alakulat, ugyanis a lengyelek nem jutottak
tovább. A Bukarest a Győrrel azonos pontszámmal (6) indulhat a BL I. számú
főcsoportjában.

* A férfikézilabda Bajnokok Ligája A csoportjának nyolcadik fordulójában a
Szeged hazai pályán meglepetésre 31-28-ra legyőzte a Barcelonát. A Tisza-par-
tiak szinte végig irányítottak a mérkőzésen, és kilenc év után tudták újra legyűrni
a katalán sztárcsapatot. A Szeged ötödik az A csoportban 9 ponttal, a Barcelona
10 pontos és a 4. helyet foglalja el.

* Michelisz Norbert továbbra is versenyben van a világbajnoki címért. A bal-
esete miatt piros zászlóval leintett szombati nyitófutamon ötödik, a vasárnapi
főversenyen pedig második lett a magyar pilóta a nemzetközi túraautó-világbaj-
nokság (WTCC) idei utolsó előtti, makaói állomásán. Az összetett pontverseny
második helyén álló Honda-pilóta ezzel 10 egységet faragott hátrányából, így a
szezonzáró előtt 6,5 pont a hátránya a bajnoki éllovas svéd Thed Björk mögött.

* Grigor Dimitrov nyerte a férfiteniszezők londoni világbajnokságát, a vasár-
napi fináléban nagy csatában, három szettben legyőzte David Goffint. Az ered-
mény 7:5, 4:6, 6:3. A mérkőzés 2 óra 32 percig tartott. Párosban a Henri
Kontinen/John Peers kettős nyert. A fináléban 6:4, 6:2-re győzött a finn/ausztrál
duó a lengyel Lukasz Kubot és a brazil Marcelo Melo alakulata ellen.

Az első játszma volt a legjobb a házigazdák számára, különösen a meccs eleje, amikor
10-10-ig tartani tudták a lépést a Bajnokok Ligájára összeállított világválogatottal.
Fotó: Nagy Tibor

Raul Entrerríos, a spanyol csapat játékosa (b), valamint a szegedi Bánhidi Bence (b2), Jonas Källman
(j2) és Szergej Gorbok (j) a férfikézilabda Bajnokok Ligája nyolcadik fordulójában játszott MOL-Pick
Szeged – FC Barcelona mérkőzésen Szegeden 2017. november 19-én. MTI Fotó: Ujvári Sándor 

Marosvásárhelyen edzett a bajnokcsapat
Bálint Zsombor

A részt vevő 209 labdarúgó-váloga-
tott összesen 871 mérkőzést játszott a
2018-as világbajnokság selejtezősoro-
zatában, amelynek utolsó felvonása ro-
mániai idő szerint múlt csütörtökön
hajnalban a Peru – Új-Zéland interkon-
tinentális összecsapás visszavágója
volt. A nemzetközi szövetség (FIFA)
tájékoztatása szerint korábban a vb-k
történetében még soha nem játszottak
ilyen sok selejtezőt, a sorozat 2015.
március 12-én kezdődött és több mint
32 hónap múlva ért véget.

A selejtezőben az ausztrál együttes
lépett pályára a legtöbbször, 22 alka-
lommal. Legutóbb ennyi meccsen a
2002-es vb előtti sorozatban Honduras,
valamint Trinidad és Tobago lépett pá-
lyára, amelyeknek azonban az ausztrá-
lokkal ellentétben nem sikerült
kijutniuk az ázsiai tornára.

Brazília első kijutóként már március
28-án biztosította részvételét. A 2014-
es brazíliai vb-n szereplő együttesek
közül húsz lesz ott Oroszországban,
Afrikából viszont Nigéria az egyetlen
ismétlő.

Spanyolország a vb-selejtezők során
legutóbb 1993. március 31-én kapott ki
– Dániában 1-0-ra –, azóta 63 találko-
zón nem szenvedett vereséget.

A kvalifikációs sorozatban 2457 gólt
szereztek a játékosok, a legnagyobb
különbségű győzelmet Katar aratta
Bhután felett (15-0). A selejtezők gól-
királya hármas holtversenyben a szaúdi
Mohamed al-Salavi, az egyesült arab
emírségekbeli Ahmed Khalil és a len-
gyel Robert Lewandowski lett 16-16
találattal. Al-Salavi és a guatemalai
Carlos Ruiz nevéhez másik bravúr is
fűződik: egy meccsen öt gólt sikerült
szerezniük. A legfiatalabb gólszerző a
jemeni Ahmed al-Sarori, a legidősebb
a bolíviai Pablo Escobar volt, előbbi 17
évesen és 95 naposan, utóbbi 38 évesen
és 91 naposan talált be.

Legfiatalabb játékosként a tongai
Anthony Likiliki, legidősebbként a
Turks- és Caicos-szigetek képviseleté-
ben Dady Aristide lépett pályára a se-
lejtezőben, előbbi 15 évesen és 257
naposan, utóbbi 44 évesen és 293 na-
posan kapott lehetőséget.

Ez nem a Sirius napja volt
Nagyarányú vereséget szenvedett az UPM Si-

rius női kosárlabda-csapata vasárnap este Sepsi-
szentgyörgyön, a bajnok Sepsi SIC elleni
mérkőzésen. A régóta hiányzó két sérült, Radović
és Radu mellett Gál Emesét sem tudta használni a
marosvásárhelyi alakulat, így rotációja hét játé-
kosra szorítkozott az ellenfél lényegesen mélyebb
merítésével szemben. De még ha teljes csapattal
tudott is volna kiállni, akkor is a Sepsi SIC lett
volna esélyesebb a győzelemre, viszont talán nem
lett volna ilyen különbségű (38 pontos!) a vereség
– ennél azért tisztesebb helytállást vártunk.

Rossz hírt kapott a háromhetes bajnoki szünet-
ben a Sirius is, a belföldi női kosárlabdával egye-
temben, hiszen kiderült, hogy hiába a nagyszerű
fegyvertény Galacon, az első fordulóban, a Phoe-
nix visszalépett a bajnokságból, így a csapat e nél-
kül a győzelem nélkül maradt. Így esett, hogy a két
győzelemmel való indítás után arra ébredt, hogy
1/3-as a győzelmi/vereség mérlege (most már 1/4-
es), ami nem segített a hangulat javításában.

Arra azonban mégsem számítottunk, hogy tel-
jesen beragadnak a marosvásárhelyiek a rajtnál. A
mérkőzés Sepsiszentgyörgyön ugyanis gyakorla-
tilag az első öt percben eldőlt, 10-4 után a Sepsi
Sic 20-1-es parciálist produkált, az első hat perc-
ben 100%-os (!!) dobási hatékonysággal szórta a
pontokat minden távról, miközben a marosvásár-
helyieket öt perc alatt hét eladott labdára kénysze-

rítették. A Sirius 37-9 után kezdett picit éledezni,
ám túl késő volt. A második negyed elején a ma-
rosvásárhelyiek 28-ról 14 pontosra csökkentették a
különbséget, de ekkor voltak a legközelebb az el-
lenfélhez, amely ismét rákapcsolt, és innen gyakor-
latilag állandóan növelte előnyét a végső sípszóig. 

A háromszékiek 48%-kal dobták a triplákat.
Stoenescu ötöt vállalt, mintha most akarta volna
pótolni azt, amit a válogatott színeiben nem tett
meg. A Siriusnál ismét Robinson volt a legponte-
rősebb 19 ponttal, ám csak 31%-os dobószázalék-
kal. Williams ugyanakkor dupla duplát ért el 11
ponttal és 12 lepattanóval. A női kosárlabda-baj-
nokság 7. fordulójában a Sirius a Kolozsvári U-t
fogadja. A mérkőzést november 24-én, pénteken
fél héttől rendezik a Sportcsarnokban.

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály, 6. forduló: Marosvásárhelyi CSU

Medicina – Balázsfalvi Alba Volei 0:3 (19:25, 16:25, 15:25)
Marosvásárhely, Pongrácz Antal csarnok, 500 néző. Ve-

zette: Cristian Serei (Nagybánya), Sebastian Borota (Nagy-
bánya). Ellenőr: Vasile Duşa (Zilah).

CSU Medicina: Babaş, Varga, Iancu, Cauc, Diţu, Dobri-
ceanu (Străchinescu, Stoian, Dumitrescu, Mocan). Liberó:
Molnar (Rancz). 

Alba Volei: Ilyasoglu, Aquino, Cleger-Abel, Salaoru,
Onyejekwe, Möllers (Koleva, Rus, Barakova, Alvarez). Li-
beró: Vujović.

Eredményjelző
A női A1 osztályú röplabda-bajnokság 6. fordulójának

eredményei: Bukaresti Dinamo – Kolozsvári U 3:1, Jászvá-
sári Penicilina – Lugosi CSM 0:3, Marosvásárhelyi CSU
Medicina – Balázsfalvi Alba Volei 0:3, CSM Târgovişte –
Bákói Ştiinţa 0:3, Bukaresti CSM – Temesvári Agroland 3:0.

Eredményjelző
A női kosárlabda Nemzeti Liga 6. forduló-

jának eredményei: Szatmárnémeti CSM –
Brassói Olimpia 83:69, Sepsiszentgyörgyi
Sepsi SIC – Marosvásárhelyi UPM Sirius
97:59, Temesvári SCM – CSBT Alexandria
74:76. A Kolozsvári U – Gyulafehérvári CSU
mérkőzés tegnap lapzárta után fejeződött be.
Az Aradi ICIM áll.

Ranglista
1. Szatmárnémeti 6/0 12
2. Sepsiszentgyörgy 5/0 10
3. Alexandria 4/2 10
4. Brassó 2/3 7
5. Gyulafehérvár 2/3 7
6. Sirius 1/4 6
7. Temesvár 1/3 5
8. Arad 0/5 5
9. Kolozsvár 1/2 4

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 6. forduló:

Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Marosvásárhelyi
UPM Sirius 97:59 (37-14, 24-27, 19-12, 17-6)

Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna, 1500 néző.
Vezette: Alexandra Stan (Bukarest), Andrei
Răileanu (Focşani), Alin Bobeică (Ploieşti). El-
lenőr: Alina Moanţă (Bukarest).

Sepsi SIC: Marshall 25 pont (2), Stoenescu
17 (5), Webb 15 (3), Neagu 10 (1), Gödri-Părău
7, Huţanu 7, Kress 4, Kilin 3 (1), Džankić 3,
Kovács 2, Fontaine 2, Hamilton-Carter 2.

UPM Sirius: Robinson 19 pont (1), Williams
11, Beldian 9 (3), Lawrence 7, A. Pop 7 (1), Mé-
száros 4, Mitov 2, Feiseş, Imreh. 

Ranglista
1. Bukaresti CSM 6 5 0 1 0 17-12 16
2. Balázsfalva 6 5 0 0 1 16-4 15
3. Bákó 6 5 0 0 1 15-5 15
4. Temesvár 6 4 0 0 2 13-7 12
5. Târgovişte 6 3 1 0 2 13-4 11
6. Lugos 6 2 0 1 3 9-12 7
7. Medicina CSU 6 2 0 0 4 8-14 6
8. Dinamo 6 1 1 0 4 8-15 5
9. Jászvásár 6 1 0 0 5 4-16 3
10. Kolozsvár 6 0 0 0 6 2-18 0

Bálint Zsombor



Márton-nap körül Dicsőszent-
márton lakói ünnepségsorozat ré-
szesei lehettünk. November 10-én
az ősi unitárius templomban meg-
hallgathattuk a felvidéki (Ipolyba-
log) Szent Korona Kórus
lélekgazdagító műsorát. Az ünnepi
hangversenyt a reformáció 500. év-
fordulója alkalmával rendezték. 

Vallásos fogantatású énekek után
F. Mendelssohn, J. S. Bach, Ester-
házy Pál, Varga László műveinek
bűvkörébe kerültünk. (Mert nem-
csak arról van szó, hogy az 1997-
ben alakult kórus a nevét Szent
Koronáról kapta, hogy számos
megmérettetés után magas fokú mi-

nősítést nyert el – hogy csupán
egyet említsünk: 2005-ben a XIII.
Kodály Napokon aranykoszorús
minősítést szerzett –, hanem arról
is, hogy kis városunk lakói ritkán,
de nem először – és, reméljük, nem
utoljára – lelki táplálékot nyertek. 

Szentgyörgyi Sándor helyi lel-
kész, unitárius esperes nemcsak
megköszönte a fellépésüket, hanem
értékelte az est ökumenikus jellegét,
hisz unitárius templomban katoli-
kus kórus énekelt a város sokféle
vallású lakóinak. 

Köszönet a kórus szereplőinek,
a karnagyoknak, Pászti Károlynak
és Molnár Ottónak, Dálnoky Anna-

mária (szoprán), Nagy Renáta (fu-
vola-) és Gedai Ágoston (orgona-)
művészeknek a csodálatos élmé-
nyért, Béres Ilona tanárnőnek a
szervezésért. 

A Dicsőszentmártoni Népszín-
ház is örömteli találkozókat szerve-
zett, hisz kétnapos nyílt színházi
napokat nyújtottak számunkra. 

November 11-én Jakab Tibor két
verseskötetével „robbant” be, mind-
nyájunk örömére. Bemutakozása
rövid és szerény volt. Dicsőszent-
mártonban született, iskoláit is itt
kezdte, az I-VIII. osztályt Dicső-
szentmártonban, a szakiskolát
három éven át Medgyesen járta, 17

éves korától 2003-ig
Magyarországon dol-
gozott az építkezés
területén, jelenleg is
ezen a téren dolgozik
mint önálló vállal-
kozó. Dicsőszent-
mártonban lakik
családjával együtt. 

A verselés magá-
tól „jött”, két kötete
így alakult: a 15-20
éves korában szüle-
tett versei az első kö-
tetben láttak
napvilágot Harc-Sze-
relem-Álom címen a
Bookman Kiadónál
(Héderfája) 2014-
ben. A második kötet
versei később szület-
tek, és Szabadnak
lenni címen jelentek
meg a Tipomur Kia-
dónál Marosvásárhe-

lyen, 2017-ben.  A második kötet
verseit Szilágyi Anna Rózsika ta-
nárnő értékelte, felhíva a figyel-
münket arra, hogy az ÉN, a TE
sajátos szerepet játszik a transzcen-
des jegyeket is viselő szövegek-
ben. 

Szépen szavaltak felnőttek és di-
ákok, hadd említsük meg a szavalók
nevét a bemutatás sorrendjében:
Csiki Ibolya, Nagy Béla, Bényi
Amália, Szabó Norbert, Miklós
Adorján, Márkos Andor. Csodálatos
zeneszámokat mutatott be Sándor
Anikó nyugdíjas zenetanárnő zon-
gorán J. S. Bach, Edvard Grieg, G.
F. Händel, Franz Schubert, F. Cho-
pin műveiből, illetve Francis Lai
Love storyját hallgathattuk meg. 

Az est a kötet dedikálásával vég-
ződött, hálásak vagyunk a szerep-
lőknek, a szervezőknek és pártoló
közönségnek e szép estéért. 

A Népszínház tagjai további
örömteli eseményre adtak alkalmat,
hisz november 12-én a városi M.
Eminescu művelődési házban kaba-
réjelenetekkel nevettettek meg. 

„A Népszínház tagjai a városban
és a közeli falvakban laknak, külön-
böző területeken dolgozó emberek,
áldozatok árán, késő estéli órákban

próbálnak, ők azok, akik ápolják a
hagyományokat ezen a téren, hisz
városunkban már a múlt század ele-
jén is működött helyi társulat” –
mondta Kertész István, a Népszín-
ház vezetője. 

A bemutatott darabok sikerét az
biztosította, hogy időszerű problé-
mákat hoztak terítékre, és a szerep-
lők, fiatalok és újak, régiek és
nyugdíjasok, szeretettel nyújtottak
munkájuk által kikapcsolódást a kö-
zönségnek. Hadd említsük meg a
szereplők nevét, akiket a taps, virág
és a róluk írt sorok további kitar-
tásra buzdítanak: Bényi Amália,
Csiki Ibolya, Fazekas Emese, Jakab
Tibor, Kertész István András, Már-
kos Andor, Miklós Adorján Attila,
Nagy Béla, Nagy Cecília, Pastor
Rózsa, Szabó Norbert. 

Végül, de nem utolsósorban
hadd említsem meg, hogy mindhá-
rom est díjmentes volt, köszönet a
szervezőknek, hogy három este
„oázis”-szerű világban sétáltattak
minket, a közönséget. De ne feled-
jük, hogy mindhárom est édes anya-
nyelvünk szépségét és megtartó
erejét sugározta. 

Szlovácsek Ida

Sok születésnapokat vígan megélhess! –
köszöntötte a tizennyolc éves Hajdina nép-
táncegyüttest a Pávadíjas Harmadik és a
Tokos  zenekar vegyes bandája a marosludasi
XV. Kárpát-medencei Folklórtalálkozón.

Vendégünk volt a  vajdasági Ludas Matyi
Művelődési Egyesület Fűzérfonó asszonykó-
rusa, jelen volt Aladics Tibor polgármester, a
székesfehérvár-úrhidai Ikarus néptánccso-
port, művészeti vezetőjük, Marton János, a
Heves megyei Ludasról a  Bokréták néptánc-
csoport  Vargáné Csengeri Mónika polgár-
mester vezetésével. A  bukovinai székely
kórusok: Szabó Gáncs Tünde vezetésével a
Cikói Német-Székely Hagyományőrző Egye-
sület ötszörös Arany Páva nagydíjas kórusa,
Somberekről a Székely Pávakör Mátyás
Márta vezetésével.

A líceum dísztermében  ünnepi vacsora,
finom töltött káposzta  várta a vendégeket. Is-
merkedés,  jókedv,  táncház fűszerezte az estét.  

Másnap délelőtt  a Boldog Gizella-temp-
lomban Ambrus Vilmos főesperes üdvözölte
a vendégeket és a helybelieket. A cikói és
sombereki kórusok jóvoltából első alkalom-

mal hallhattuk  Andrássytelepen a Székely
Miatyánkot.

A 112 éves magyar telepítés emlékére be-
mutatott hálaadó szentmise után a templom-
téren,  gróf Andrássy Gyula mellszobra előtt
kórusdalok hangzottak el, s a kegyelet koszo-
rúit helyezték el. 

Délután a marosludasi Petőfi Sándor-szo-
bor mellett a nagykorú Hajdina és a  XV. Kár-
pát-medencei Gyöngykoszorú-találkozó
emlékére két tuját  ültettünk el. 

Ezt követően népviseletparádé követke-
zett. A csoportok a városházáig vonultak,
ahol   Kocsis Csaba, az RMDSZ kerületi el-
nöke  fogadta a vendégeket.

A művelődési házban Tóth Mária Orsolya
alapító hajdinás vállalta a  bemondó szerepét,
aki nosztalgiával tekintett vissza a kezde-
tekre.  

Dr. Flender Gyöngyi konzul, a rendezvény
védnöke elismerően szólt az eseményről,
Tóth Sándor, a rendezvény szervezője abbeli
meggyőződéséről szólt, hogy a kezdetre na-
gyon jó emlékezni, és aligha van felemelőbb
küldetés, nagyobb öröm egy gyermek, egy

szülő, nagyszülő számára, mint népi éneke-
inket, táncainkat hallatni, láttatni.

Ezzel indulhatott a folklórmaraton.
Muzsikált a Harmadik zenekar és barátai:

Tokos Csongor – hegedű, Antal Csanád – he-
gedű, Kisfaludi Attila – brácsa és kontra, Kis-
faludi János – brácsa és kontra, Vitus Csaba
– nagybőgő.

A Hajdina – Farkas Sándor Csaba és Kás-
ler Magda táncoktatók irányításával –  elbű-
völően szép bonchidai táncokkal  teremtett
fergeteges hangulatot.  A Pohánka  magyarói
táncokat ropott. Az Ikarus néptáncegyüttes  –
művészeti vezető Marton János –  kalotaszegi
táncokkal érkezett.   

Miklós János és Miklós Papp Zsuzsanna
kontyolódalokkal köszöntötte a 18 éves Haj-
dinát, majd Kraszna menti férfi- és páros tán-
cokat mutattak be.    

A Tatárka együttes, a  kicsi „aranyosak”
úgy ropták a nyárádmenti táncokat, hogy a
nagyérdemű is már-már felpattant, és velük
járta.   

A Heves megyei ludasi Bokréták néptánc-
csoport  Kovács Zsolt vezetésével  első alka-

lommal táncolt a
testvértelepülés színpa-
dán. A település dalos
pacsirtája, Kovács Adri-
enn csodálatos hangjá-
val kápráztatott el.       

A Fűzérfonó asszony-
kórus a vajdasági Lu-
dasról helyi népdalokkal
lelkesített, örvendezte-
tett meg.   

Az ötszörös Arany
Páva nagydíjas Cikói
Német-Székely Hagyo-
mányőrzők Kórusa  bu-
kovinai keservesekkel
és vidám dalokkal töl-
tött meg szívünket. A
sombereki Székely Pá-
vakör az egykori hadik-

falvi hangulattal ajándékozott meg.  
Miklós Anna Erzsébet Istent és szüleit di-

csőítő előadásában moldvai népdalcsokorral
némította el a nagyérdeműt. 

A szabédi Fürge Lábak néptáncegyüttes –
Farkas Sándor Csaba és Kásler Magda tánco-
sai – székely mezőségi, mezőpaniti és mező-
kölpényi táncokat lejtettek. 

A mezőbándi Csipkebogyó néptánccsoport
–  Ferencz Erika és Szász Róbert táncoktatók
tanítványai –  ördöngösfüzesi táncokkal tet-
ték színesebbé az estet. 

A kibédi Piros Koszorú néptánccsoport –
Farkas Sándor Csaba és Kásler Magda cso-
portja –  gyönyörű sóvidéki táncokat mutat-
tott be.   

A torockói-torockószentgyörgyi Szilas
Néptánccsoport – táncoktató Pillich Balázs –
széki és mezőségi táncokat mutattott be. A
két táncrendet Grancsa Tímea és Balla Tímea
népdalcsokrokkal kötötte egybe.    

A Füzesi Albert által vezetett marosvásár-
helyi Napsugár néptáncegyüttes autentikus
széki viseletben széki táncokkal köszöntötte
hajdinás barátait.     

A mezőbergenyei Kincsásók – Szász Ró-
bert és Ferencz Erika táncoktatók tanítványai
– ezúttal mezőségi táncokkal kápráztattak el
mindenkit.  

Az Ikarus néptáncegyüttes még mezőföldi
táncokat mutatott be, majd  a Hajdina kalota-
szegi, a Pohánka magyarszováti táncait lát-
hattuk. 

A Hajdina végül székely mezőségi táncok-
kal  jutalmazta a közönséget. 

A taps nemcsak a fellépőknek járt, hanem
azoknak a szülőknek, nagyszülőknek is, akik
önfeláldozó munkával finom  falatokat készí-
tettek a rendezvény ideje alatt.  

A rendezvény főtámogatója a Bethlen
Gábor Zrt.,  Magyarország Csíkszeredai Fő-
konzulátusa volt. További támogatók:  az
EMKE, a Communitas, a Marosludasi Refor-
mátus Egyházközség, a városi RMDSZ, a
ROMGAZ, a Lynx Solutions, a Hungant, az
ELDI Pékség, a Tech Computer és sok név-
telen támogató.  

Tóth Sándor 
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Szerkesztette: Mezey Sarolta

A magyar szórvány napja –  folklórmaraton

Sikeres estek Dicsőszentmártonban



Huszonötödik évfordulóját
ünnepelte a hét végén a Kis-
Küküllő menti műkedvelő
színjátszók fesztiválja, az er-
dőszentgyörgyi Színpad. Ez
alkalom volt az értékelésre,
számvetésre, a visszapillan-
tásra és a tervezésre is –
mondják a szervezők. 

Idén a szokásosnál gazdagabb
programot kínáltak a közönségnek,
ugyanis már csütörtökön este kez-
detét vette a fesztivál, és vasárnap
az Erdőszentgyörgyről elszármazott
Cseh Katalin könyvbemutatójával
zárult. Az idei szakmai találkozóra
mind olyan csoportok jelentkeztek,
amelyek már megfordultak ezen a
színpadon: a helyi csoportok mel-
lett érkeztek Szilágysomlyóról,
Krasznáról, Magyarfenesről, Di-
csőszentmártonból, Szászrégenből,
Nyárádszeredából, Szovátáról,
Nyárádgálfalváról, Magyarország-
ról pedig a visszajáró celldömölki s
mezőkövesdi csoportok. A pénteki
nap hagyományosan a kisiskolá-
soknak nyújtott bemutatkozási le-
hetőséget, szombaton az ifjúság és
a felnőttek, vasárnap pedig a ház-
igazdák vették át a színpadot. Idén
távol maradtak a Hargita és a Ko-
vászna megyei csoportok, illetve
azok is, akikért valamikor az
egész kezdeményezés elindult: a
Kis-Küküllő menti falusi színját-
szók.

Szükség volt, van rá
Az ünnepi évforduló alkalmából

a fesztivált szervező Bodor Péter
Művelődési Egyesület (BPME) ki-
adványt is összeállított Gondolatok
a műkedvelő színjátszásról az erdő-
szentgyörgyi Színpad Fesztivál 25.
évfordulóján címmel, amelyben
művészek, színészek, egykori ama-
tőr színjátszók, pedagógusok mond-
ják el, hogy mit jelent számukra a
műkedvelő színjátszás. Ugyanakkor
fotókiállítás is volt a művelődési
otthon előcsarnokában, amely az el-
múlt negyed évszázadba nyújtott
visszatekintést, felidézni az együtt
eltöltött fesziválokat, előadásokat,
nyári táborokat.

Szombaton délelőtt kerekasztalt
szerveztek, ahol a szakemberek,
csoportvezetők, színészek a műked-
velő színjátszás gondjait vetették
fel, valamint azt, hogy érdemes-e
ezzel foglalkozni. Egybehangzóan
fontosnak tartja mindenki, egyrészt
a színjátszás szempontjából, más-
részt az anyanyelv ápolásának is le-
hetősége, továbbá az önnevelésé,
hisz itt az ember valós élethelyze-
tekkel és kérdésekkel találja szembe
magát. A fesztiválnak helye van
azért is, mert a csoportok itt tanul-
nak egymástól és egymás hibáiból.
A zsűrizésnek is megvannak a ne-
hézségei, de a bírálatnak helye van,
a hibákra rá kell világítani, és ezt
egy bizonyos fokú empátiával kell
megtenni. Az is elhangzott: nem
könnyű amatőr színjátszókat találni,

mert a diákok időnként iskolát, eset-
leg települést váltanak, ezért nem
folytatják a színjátszást, vagy csak
kisebb intenzitással, a felnőtteknél
pedig a legnagyobb gond a közösen
elfogadható időpontok megtalálása.

A 25. évforduló azt is megmu-
tatta, hogy a Színpadnak hagyomá-
nya van, ezért megérdemelte, hogy
kissé ünnepélyesebb legyen, többet
foglalkozzanak vele. Idén 22 csapat
jelentkezett, ebből 20 fel is lépett,
ez is jelzi, hogy a színjátszásnak ha-
gyománya van, és hogy fontos volt
az évforduló megszervezése – ösz-
szegzett Kovrig Magdolna nyugal-
mazott tanárnő, hozzátéve, hogy az
idei évforduló biztató jel a jövőre
nézve, ezért reménykednek a foly-
tatásban.
Mindenkiben van érték

Idén két szakember zsűrizett:
Kocsis Tünde, a kolozsvári bábszín-
ház irodalmi titkára, rendező, tanár
és Válik István gyöngyösi rendező,
a Magyar Színjátékos Szövetség ve-
zetőségi tagja. Nem volt könnyű
dolguk, de megpróbáltak minden
csoportban meglátni valami jót, azt
kiemelni és díjazni, s bár néhány
darabnál az előadásmódban vagy a
darabválasztásban voltak is gondok,
hiányosságok, mégis mindenik cso-
portnak érdemes volt az adott dara-
bot betanulni, foglalkozni vele –
hangzott el. Sok mindent díjazott a
két szakember, különösen az alakí-
tásokat, az ötleteket, a darabválasz-
tást, a csoportmunkát. Tekintettel a
munkájára és arra, hogy szórvány-
vidéken foglalkozik színjátszással
és így az anyanyelvi kultúra ápolá-
sával is, Ígéretes csoport díjat ka-
pott a szilágysomlyói Játék-
akadémia, továbbá három csoportot
is kiemeltek: a fődíjat a kitűnő han-
gulatot keltő és már rutinosan játszó
Dicsőszentmártoni Népszínház cso-
portja vitte el, mellette az erdő-
szentgyörgyi Bodor Péter Színkör
harmadik csoportját a Mese a nap-
ról, a holdról és a csillagokról, to-
vábbá a krasznai Tinikomédiásokat
az Énekes madár előadásáért díjaz-
ták.
Még akadnak támogatók

A Színpad fesztiválok szervezé-
sének szinte minden terhét magán
hordozó Kovrig Magdolna öröm-
mel jegyezte meg, hogy akadnak
olyan személyek és intézmények,
akiknek, amelyeknek köszönhetően
még mindig meg tudják szervezni a
Színpadot. Az idei ünnepi alkalmat
is a Hagyományos Kultúra és Mű-

vészeti Oktatás Maros Megyei Köz-
pontjával és a helyi művelődési ott-
honnal közösen szervezi a helyi
Bodor Péter Művelődési Egyesület,
támogatóik között van a Maros Me-
gyei Tanács, az Erdőszentgyörgyi
Helyi Tanács és Polgármesteri Hi-
vatal, a magyarországi Nemzeti
Kulturális Alap, a Communitas Ala-
pítvány és az RMDSZ, a celldö-
mölki Soltis Lajos Színház, a helyi
Valtex vállalkozás, de a helyi lako-
sok kétszázalékos adófelajánlása is

segített, továbbá egy pedagóguscso-
port (Barabás Katalin, Kovrig Il-
dikó, Szász Enikő, Kovrig Zoltán)
és a helyi színjátszók komolyan
kiveszik a részüket a szervezés-
ből.

Az elmúlt napokban felszerelték
és a hét végén már használni is tud-
ták a művelődési otthon új világí-
tástechnikai és hangosítási
berendezését, amelyet az önkor-
mányzat helyi forrásokból vásárolt
a tavaly felújított ingatlan számára.
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KLARA javasasszony most, a közelgő ünnepek alkalmával
a legerősebb szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít. Kötéseket, átkokat old
fel, segít impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriazis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket
ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé
teszi  a vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: 
Corina Ákosfalváról köszöni  Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a magán- és
üzleti élete; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony
segítségével megszabadult a kötésektől, átkoktól és sikeresen férjhez ment;
Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete
rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)

A nehézségek ellenére huszonöt éve megszervezik a Színpad fesztivált Fotó: Gligor Róbert László

Eladó ingatlan Nyárádszeredában!
A  malomként ismert, 3000 nm 

területű udvaron 500 nm felületű 
épületek, kisebb-nagyobb 

átalakítással, ipari célú tevékenységre
alkalmasak, jelen felépítésben. 

Építkezési céllal, két főútra nyíló 
bejárati lehetősége előnyt jelent 

felosztásnál kisebb családi házak 
számára. Érdeklődni 

a 0745-658-585-ös telefonszámon. 

Szünetel a vízszolgáltatás 
Marosvásárhelyen 

Az AQUASERV RT. marosvásárhelyi fiókja értesíti
a fogyasztókat, hogy az ivóvízhálózaton végzendő beütemezett ja-
vítási munkálatok miatt 

november 22-én 8–15 óra között
szünetel az ivóvíz-szolgáltatás az alábbiak szerint:

•  Páring utca és Belvedere negyed
Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a munkálatok befejeztével
a rendszerben  a víz elszíneződhet és lerakódásokat tartalmazhat,
a kitisztulásáig csupán háztartási célokra alkalmas. Az okozott kel-
lemetlenségért szíves elnézésüket kérjük.

A marosvásárhelyi Aquaserv  Rt.

Negyedszázados évforduló a színpadon
Dicsőszentmártonba került a fesztivál fődíja

Gligor Róbert László



ADÁSVÉTEL

ELADÓK 8-11 kg közötti pulykák, 9
lej/kg. Érdeklődni 8–16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (60626-I)

ELADÓ új elektromos tolószék és
egy új, összecsukható tolószék fo-
gyatékkal élők számára. Tel. 0788-
288-249. (5121)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (5068)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (5068)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0745-793-465.
(5070)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0740-570-753.
(5070)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0757-626-
019. (5067)

TŰZIFA eladó, akár felvágva. Tel.
0746-189-919. (5044)

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(1600)

TŰZIFA eladó. Tel. 0745-793-465.
(1600)

ELADÓ tűzifa – 150 lej/méter. Tel. 0755-
524-085. (5196)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0752-578-
568. (5202-I)

VASTAG tűzifa eladó. Tel. 0753-590-
792. (5202-I)

TÉLI TŰZIFA eladó. Tel. 0740-278-
920. (5202-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-594-011.
(5201-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(4942)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (4958)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (4840)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (3654-I)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (5058)

KOMOLY CÉG vállal tetőjavítást
(cserép, Lindab lemez), csatorna-, le-
folyókészítést, kéményjavítást, csa-
tornatakarítást, hőszigetelést stb.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Tel. 0741-495-523. (5150-I)

GYEREK gondozását vállalom. Tel:
0741-363-374. (sz-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést cserép-
ből, Lindab lemezből, készítünk te-
raszt fából és bármilyen kisebb
javításokat. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény. Tel. 0755-572-686.
(5149-I)

FAKIVÁGÁST vállalok. Tel. 0754-321-
542. (5189) 

MEGEMLÉKEZÉS

Immár tizennyolc esztendő repült
el azóta, mióta a szeretett 
édesanya és nagymama, 
WERMESCHER OLGA nincs kö-
zöttünk. Emlékét mindörökké
megőrzi fia, Szucher Ervin és két
unokája, Ágnes Bernadett és
Eszter Tímea. (sz.-I)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk id. DÁLYAY 
ISTVÁNRA halálának 10. évfor-
dulóján. Drága szép emlékét,
szeretetét szívünkben megőriz-
zük egy életen át. Isten nyug-
tassa csendesen! Szerettei.
(5191-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa, 
dédapa, testvér, barát és jó
rokon, az iszlói születésű 

id. LUKA MÁRTON 
83 éves korában elhunyt.
Temetése 2017. november 21-én
13 órakor lesz az iszlói családi
háztól, unitárius szertartás sze-
rint. 
Búcsúzik tőle bánatos lánya,
Gyöngyi és fia, Matyi, családjuk-
kal együtt. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (5195-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, dédapa, após, nagybácsi, jó
barát, jó szomszéd, 

SZENTE MIKLÓS
a Metalotehnica volt dolgozója 

85 éves korában november 20-án
eltávozott az élők sorából. Teme-
tése november 22-én 14 órakor
lesz a református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (5205-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A Sapientia EMTE Maros-
vásárhelyi Karának munkakö-
zössége őszinte részvétét fejezi
ki Szente Ibolya kolléganőnek
FÉRJE elvesztése miatt érzett
fájdalmában. A Sapientia EMTE
munkaközössége. (sz.-I)

„Én tudom, hogy az én
Megváltóm él, és utoljára az én
porom felett megáll.” 

(Jób 19. 25) 
A Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetségének
Maros megyei szervezete
őszinte részvétét és
együttérzését fejezi ki Burus
Siklódi Botondnak, a szövetség
elnökének, ÉDESAPJA elvesz-
tése miatt érzett mély
fájdalmában. Vigasztalódást
kívánunk a gyászoló családnak.
(sz.-I)
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A MAROS KÖZBIRTOKOSSÁG az erdőkitermelésben szakosodott és
minősített cégek tudomására hozza, hogy 2017. november 29-én nyílt
árverésen 2018-ban kitermelhető, lábon álló fát értékesít.  Az
árajánlatokat legkésőbb 2017. november 28-án 15 óráig kell megtenni a
közbirtokosság Szováta,  Iszujka utca 1. szám alatti székhelyén. Az
árajánlatok elbírálása 2017. november 29-én 10 órai kezdettel az
ajánlattévő cégek képviselőinek jelenlétében történik a közbirtokosság
székhelyén. Az árverésre kerülő fatömeg jegyzéke, valamint az
árveréssel kapcsolatos egyéb pontosítások a közbirtokosság fenti
címén, valamint a 0744-610-213-as és a 0744-248-686-os
telefonszámokon szerezhetők be. (19570-I)REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és

egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU
profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
A CDM ACTIV PROD KFT. VARRODA MUNKÁSOKAT keres.
Tel. 0742-298-872, 0740-592-229. (19540-I)
CUKRÁSZLABORBA ügyes kezű SZEMÉLYEKET keresünk. Tel.
0745-668-883, jutkams@yahoo.com (5014-I)
AJÁNDÉKTÁRGYAK ÉS DEKORÁCIÓS ELEMEK KÉSZÍTÉ-
SÉVEL FOGLALKOZÓ CÉG 2017-ben végzett, legalább érettségivel
rendelkező FIATALOKAT alkalmaz gyártási részlegére. A cég vállalja
az alkalmazottak ingyenes betanítását. Érdeklődni és önéletrajzokat
küldeni az office@norand.ro e-mail-címen lehet. (60607-I)
A KREATIV KIADÓ alkalmaz román- és angolnyelv-tudással, elő-
könyvelési ismeretekkel rendelkező munkatársat. Az önéletrajzokat az
office@kreativkiado.ro e-mail-címre várjuk. (60607-I)
NYÁRÁDSZEREDÁBA alkalmazunk FESTŐT ASZTALOSMŰ-
HELYBE. A szállítás biztosított. Tel. 0743-030-161. (19574)
KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz AUTÓ-VILLANYSZE-
RELŐT és AUTÓSZERELŐT. Tel. 0747-794-893. (19571)
KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz SZAKKÉPZETLEN
MUNKÁSOKAT ingyenes képzési lehetőséggel a következő szakmák-
ban: AUTÓSZERELŐ,  AUTÓ-VILLANYSZERELŐ és AUTÓ-
FESTŐ. Tel. 0747-794-893. (19571)
KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz autóalkatrész-beszerzési
tapasztalattal és számítógép-kezelési ismeretekkel rendelkező sze-
mélyt. Tel. 0747-794-893. (19571)
CÉG 15% KEDVEZMÉNNYEL vállal: háztetőkészítést (Lindab
cserépből) és javításokat, bádogosmunkát, cserépforgatást, bontást,
belső-külső munkálatokat, kapuk, kerítések készítését, szigetelést stb.
Tel. 0747-634-747. (5087-I)
Szereted a kihívásokat? Gyere és légy a csapatunk része! A KO-
VÁCS PÉKSÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET al-
kalmaz. Munkádért cserébe megbecsülés és versenyképes juttatás jár.
Várjuk önéletrajzodat a hr@kovacs.ro e-mail-címre vagy érdeklődj a
0744-403-114-es telefonszámon. (60622-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
KFT. alkalmaz ASZTALOSOKAT. Tel. 0744-798-270. (sz.-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSO-
GATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0749-027-726. (19573-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal ren-
delkező: RECEPCIÓST, gyermekek számára ANIMÁTORT; 
PIN CÉRT, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60391-I)
ALKALMAZUNK ELÁRUSÍTÓNŐT SHAORMA-FASTFOODBA.
Tel. 0769-253-253. (sz-I)
A marosvásárhelyi TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR 2017. novem-
ber 27-én árverést szervez REKLÁMFELÜLET bérbeadására. 
Bővebb felvilágosítás a 0265/328-888-as telefonszámon és a 
www.aeroportultransilvania.ro honlapon. (sz.-I)
MAROSVÁSÁRHELYI HÚSFELDOLGOZÓ CSONTOZÓKAT
alkalmaz. Jelentkezni személyesen önéletrajzzal a Szabadság utca 4.
szám alatt. (-I)
RÉGI AJTÓK ÉS ABLAKOK MINŐSÉGI HŐ-, POR- ÉS HANG-
SZIGETELÉSÉT vállaljuk Németországban kifejlesztett technológiá-
val. Új és egyszerű megoldás, tiszta munka, nagytakarítást nem
igényel. Tel. 0721–255-006. (H.N.)
A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT ALKALMAZ. Ha érdekel a szá-
mítástechnika és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz most! Amit
kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-
mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy személyesen a cég
székhelyére, a Maros utca 17. szám alá várjuk. Érdeklődni a 0265/313-
888-as telefonszámon. (sz.-I) 
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT ALKALMAZ áru előkészí-
tésére és csomagolására. Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövede-
lem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre
elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám
alá várjuk. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I) 
A PC HOUSE MUNKATÁRSAT KERES ELŐKÖNYVELŐI MUN-
KAKÖRBE. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro
címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17.
szám alá várjuk. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I) 

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

FONTOS  TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ - 118-932
- általános - 118-800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.
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Gyermekeink egészsége mindennél fontosabb!
25% kedvezmény a DORA MEDICALSNÁL

a 2017.11.01. – 12.31. periódusban a 
gyermekeknek ajánlott analíziscsomag 

igénybevétele esetén!
10 laborvizsgálat: teljes vérkép, perifériás kenet, kalcium-, GOT-,
GPT-, vércukorszint, szérumvasszint, vizeletvizsgálat, kopropara-
zitológia, ASLO

DORA MEDICALS
Marosvásárhely: 0265/212-971/972, 0733-553-970
Régen: 0265/512-095, 0733-553-971
Nyárádszereda: 0265/576-514, 0733-553-973

A Népújság   
hirdetési irodájában

felveszünk  
APRÓ-

HIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai 

HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI  JELENBE.

A Siletina Impex Kft. 
– Helyi Közszállítási Vállalat

Rt. Társulás
személyzetválogatást szervez 

a következő állások betöltésére:
• AUTÓBUSZSOFŐR
Követelmények: 
– D kategóriás hajtási jogosítvány
– érvényes szakmai engedély (attesztát) 
– személyszállításban szerzett legkevesebb két év tapasztalat
• AUTÓSZERELŐ
Követelmények:
– autószerelői végzettség
– autójavításban szerzett legkevesebb három év tapasztalat
• AUTÓVILLAMOSSÁGI SZAKEMBER
Követelmények:
– autóvillamossági szakképzettség
– alapos autóelektronikai ismeretek
– IVECO autóbuszok komputeres diagnosztizálása és javítása 
– legalább három év tapasztalat
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkaközösség
– motiváló bérezés
– ételjegyek
– szállítás a munkahelyre és vissza a marosvásárhelyi lakhellyel

rendelkezőnek 
– egyéb előnyök
A kérvényt önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély má-

solatával (a sofőröknek), valamint a végzettséget igazoló iratokkal,
esetleg ajánlással (a többi állásra jelentkezőnek) a cég Marosvá-
sárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán nyújthatók be hétfő-
től péntekig 10–15 óra között. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077 vagy a 0733-090-691-es te-
lefonszámon. Csak a követelményeknek megfelelő személyeket
hívjuk meghallgatásra. A társulás fenntartja a jogot, hogy próbára
tegye a jelentkezőket.

A vezetőség


