
Töprengés

Egy regáti ortodox pópa kiátkozná azokat, akik
nem vettek részt a családról szóló népszavazáson.
A bősz lelkész, aki egyébként egyetemi tanár is,
„analfabéta” és „erkölcstelen” jelzőkkel illette az
ország népét, azt mondta, „gyökerestől kell kitépni
a rosszat, mielőtt a hitetlenségnek a rákfenéje be-
hatolna a hívők lelkébe”.

Azt mondják, az embereket nem érdekelte a re-
ferendum témája, azért volt annyira gyenge a rész-
vétel. Ezzel szemben – különböző okokból – annál
jobban foglalkoztatja az egyházakat, a politikuso-
kat. A múlt hét végi Szövetségi Képviselők Taná-
csán is ez a téma borzolta a képviselők kedélyét és
váltott ki heves, sokszor személyeskedéstől sem
mentes vitát. 

De a parlamenti pártok sem hagyják abba a
bűnbakkeresést a referendummal kapcsolatosan.
Viszont, ha valaki a képviselőház honlapján a tör-
vényhozás prioritásait keresi, csupán üres oldalt
talál. Tehát a legfontosabb az egymás lejáratása és
a politikai tőke keresése a következő választásokra,
az államelnöktől a honatyákig.

Többnapos rendezvénysorozattal ünnepli működésének 35.
évfordulóját a Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórház.
Az ez alkalomból megtartott tegnapi sajtótájékoztatóján 
dr. Claudiu Puiac, az intézmény menedzsere rámutatott, bár a
politikusok folyamatosan büszkeségként emlegetik a Maros-
vásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórházat mint regionális köz-
pontot, ahol színvonalas az egészségügyi ellátás, évek óta
nem sikerül megoldani olyan problémákat, mint például a
parkolóhelyek hiánya a kórház környékén, vagy az elavult
bútorzat cseréje. 

A kórházmenedzser elmondta, több ízben kapott meghívást az ország
különböző részeiből kórházi napokra, ezért már régóta tervezik, hogy
megszervezik a Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórház napjait,
amire kiváló alkalomnak bizonyult az intézmény működésének a 35. év-
fordulója. 

Az egyhetes rendezvénysorozat keretében tegnap egészségügyi kiál-
lítást lehetett megtekinteni a kórház előcsarnokában, ma pedig megláto-
gatják a gyermeksebészeten, gyermekortopédián és gyermekrészlegen
fekvő kis betegeket. Szerdán diákok látogatnak el a rohammentő szol-
gálat székhelyére, ahol bemutatják nekik az itt zajló tevékenységet,
ugyanakkor beavatják őket az elsősegélynyújtás menetébe. Csütörtökön

Tök (jó) fesztivál
Szovátán
Mr. és Mrs. Faragatlannal, Tökkirállyal
és Tökkirálynéval (PumpKing, Pump-
Queen) és még számos vicces, ijesztő
vagy meghökkentő figurával találkoz-
hattak a hétvégét Szovátán töltő turis-
ták.
____________2.
Az értékmentők
közöttünk járnak
A jól megtervezett, színes, rövid elő-
adásokban, visszaemlékezésekben,
oral historyban, egykori koncertfelvéte-
lekben és élő zenés előadásokban,
végül táncban gazdag ünneplésre a
Folk Center Alapítvány szervezésében
került sor, és a marosvásárhelyi tánc-
házmozgalom elmúlt negyven évének
állít emléket.
____________5.
Átadták a 2018-as
Orbán Balázs-
díjakat
Örökségünk: a múlt és a jövő találko-
zása mottóval szervezi a IX. Székely-
föld Napokat Hargita, Kovászna és
Maros megye, közösen a székelyföldi
kulturális intézményekkel, helyi közös-
ségekkel és civil szervezetekkel.
____________8.(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor
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35 éve működik a Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórház 

Évfordulós ünnepség



A Romániai Magyar Orvosképzésért Egyesület
tegnap délután kezdődött CVI. továbbképző ülés-
szakán szívgyógyászati, traumatológiai, kézsebé-
szeti és neuropszichológiai előadások hangzanak
el párhuzamosan ma és holnap délután 16–0 óra
között a Deus Providebit Tanulmányi Házban. A
vendégelőadók a Pécsi Tudományegyetem okta-
tói.

Dr. Cziráki Attila egyetemi tanár, a Szívgyógyászati Kli-
nika igazgatója ma délután a real-time háromdimenziós
echokardiográfiának a kardiológiai képalkotó diagnoszti-
kában betöltött szerepéről, a szív gyulladásos megbetege-
déseiről beszél. A szerdai előadások témája a
koszorúér-betegség, a stabil angina pectoris, a pitvarfibril-
láció és a szívelégtelenség.

Dr. Wiegand Norbert egyetemi tanár, a Traumatológiai
és Kézsebészeti Klinika igazgatója, valamint dr. Patczai
Balázs egyetemi tanársegéd, osztályvezető, ortopéd trau-
matológus szakorvos a csonttörések különböző típusairól
és kezeléséről, az ízületi sérülésekről és a lágyrészkároso-
dásokról, azok kezeléséről tart előadást. 

Dr. Csathó Árpád és dr. Karádi Kázmér egyetemi docen-
sek, a Magatartástudományi Intézet munkatársai a neu-
ropszichológia főbb elméleti aktuális kérdéseiről és klinikai
gyakorlatáról értekeznek: hiperaktivitás, autizmus és tanu-
lási nehézségek, az afáziák, a traumás agysérülés neu-
ropszichológiai következményei, az akut és krónikus
fáradtság, az Alzheimer-kór és a Parkinson-kór neuropszi-
chológiája, az akut és krónikus fájdalom pszichológiai vo-
natkozásai. 

IDŐJÁRÁS
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Jogi tanácsadás
Október 17-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám alatti székhe-
lyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart elő-
fizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket
kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és
az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Új óvoda Náznánfalván
Ma délelőtt avatják fel Náznánfalván az új, hosszabbított
programú óvodát (napközit). Az ingatlan uniós támogatás-
sal épült. Egyelőre a román tagozatú három óvodás cso-
port költözik be a napközibe. Amennyiben igény lesz rá az
elkövetkezőkben, magyar csoportot is indíthatnak, ugyanis
még van az épületben egy kihasználatlan terem – tudtuk
meg Gál Sándortól, Marosszentkirály alpolgármesterétől. 

Kirándulás Homoródra 
Az Erdélyi Magyar Baloldal kirándulást szervez Homoródra
és Homoródkarácsonyfalvára. Iratkozni a marosvásárhelyi,
Dózsa György utca 9. szám alatti, I. emeleti székházban
vagy a 0744-928-299-es telefonszámon hétfőtől csütörtö-
kig 9–11 óra között lehet. 

Forgalomkorlátozás 
A korszerűsítési munkálatok befejezése érdekében tegnap-
tól október 29-ig naponta 8.30 és 19 óra között lezárják a
forgalmat a marosvásárhelyi Victor Babeş utcában – tájé-
koztatott közleményben a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal. A hivatal illetékesei arra kérik a lakosságot, hogy
vegyék figyelembe a környéken elhelyezett útjelző táblák
utasításait, közlekedjenek elővigyázatosan, a gépkocsive-
zetők pedig ne álljanak meg, ne parkoljanak és ne vára-
kozzanak a munkálat ideje alatt az utcában. 

Súlyos közúti balesetek
Péntek este Marosvécs közelében egy 42 éves gépkocsi-
vezető járművével az ellentétes sávon haladó autónak üt-
között, amelyet egy 24 éves szászrégeni nő vezetett. A
balesetben mindkét sofőr életét vesztette, egy 60 éves nő,
a második gépkocsi utasa pedig súlyosan megsérült. Va-
sárnap délután Sófalva mellett egy 36 éves motorkerékpá-
ros elvesztette uralmát járműve fölött, amely lesodródott az
úttestről. A motoros súlyosan megsérült. Szintén délután a
marosvásárhelyi Ferdinánd király utca és a Jeddi út keresz-
teződésénél egy 46 éves gépkocsivezető elütött az átjáró-
nál egy 59 éves nőt, aki szabályosan próbált átkelni az
úton. A gyalogos súlyos sérülést szenvedett. Aznap este a
megyeszékhelyen a Ştefan cel Mare és a Liszt Ferenc utca
kereszteződésénél egy gépkocsivezető egy motorkerékpá-
rossal ütközött. A motoros súlyosan megsérült.

Gyermekeket szállító kisbusz 
balesetezett

Négy francia kiskorú utazott abban a kisbuszban, amely
vasárnap este Ákosfalván egy hídfőnek ütközött. A jármű-
vet egy Hargita megyei sofőr vezette, az alkoholteszt kimu-
tatta, hogy nem fogyasztott alkoholt. A gyermekek
könnyebb sérülést szenvedtek, valamennyiüket kórházba
szállították – tájékoztatott a Maros megyei rendőr-felügye-
lőség szóvivője.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 
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A Nap kel 

7 óra 40 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 34 perckor. 
Az év 289. napja, 
hátravan 76 nap.
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Megyei hírek

Szívgyógyászati, traumatológiai, 
neuropszichológiai előadások 

Mr. és Mrs. Faragatlannal, Tökkirállyal és Tökkirályné-
val (PumpKing, PumpQueen) és még számos vicces,
ijesztő vagy meghökkentő figurával találkozhattak a hét-
végét Szovátán töltő turisták. A fürdőtelepi Rózsák útján
és a központi parkban ötödik alkalommal megtartott tök-
fesztivál ezúttal is szép számban vonzotta a látogatókat,
vasárnap késő délután még hullámzott a tömeg a házi ter-
mékeket, kézművestárgyakat kínáló vásárosasztalok előtt. 

A főszereplők természetesen ezúttal is a sütő- és dísz-
tökből készült, ötletesebbnél ötletesebb kompozíciók, a
helyi Domokos Kázmér Óvoda, Általános Iskola és Szak-
középiskola tanítványai-
nak alkotásai voltak. Apró
mesevilágok – például
Móra Ferenc Iciri-picirije
–, két-három Pinokkió,
szuperhősök, boszorká-
nyok és megannyi állatfi-
gura – toboztüskés sün,
papírfülű macska, narancs-
sárga óriáspók – árulko-
dott a szovátai óvodások
és kisiskolások fantáziájá-
ról, de kamaszosan derűs,
valós helyzeteket megje-
lenítő munkákból sem
volt hiány. A Danubius
Health Spa Resort szál-
loda felé vezető lépcsősor
mellett például hason
fekve masszázsra „váró”
tökfigura és szendergő,
wellneszező tökpár fo-
gadta a vendégeket. Aki
pedig többször is végigsé-

tált a csupa szín főutcán, minden alkalommal felfedezhetett
valami új díszletet, látni-, megérinteni-, megörökíteni-
valót. 

A fesztivál sikeréhez a színes kulturális és gyermekprog-
ram – többek között az Artera Alapítvány ingyen kipróbál-
ható fajáték-birodalma – és a ragyogó napsütés is jócskán
hozzájárult. A vakmerőbbek talán a sokaság fölé emelkedő
hőlégballonban érezték a legjobban magukat, másokat a
néptáncelőadások varázsoltak el. A gyermekekkel érkezők
számára azonban valószínűleg az lehetett az egyik legma-
radandóbb pillanat, amikor a szombat esti Homonyik-kon-
cert alatt egymás után találták meg és ébresztették fel a
kis kezek a Danubius szálloda lépcsőin kialudt mécsese-
ket.

Tök (jó) fesztivál Szovátán

Fotó: Domokos Kázmér Óvoda,  Általános Iskola és Szakközépiskola

Nagy Székely Ildikó 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

Méhészkonferencia
A méhcsaládok teleltetéséről zajlik konferencia október
18-án, csütörtökön 16 órakor a marosvásárhelyi Traian
Săvulescu mezőgazdasági középiskola dísztermében.
Az értekezést dr. Ion Popescu mérnök tartja. A konfe-
renciára minden megyénkbeli méhészt várnak – áll a
Romániai Méhtenyésztők Egyesületének Maros megyei
fiókja által szerkesztőségünkbe eljuttatott közlemény-
ben.

A Ceauşescu-rendszer 
magyarságpolitikája

Folytatódik az RMDSZ, a Kós Károly Akadémia Alapít-
vány és a Szacsvay Akadémia nagy sikerű történelmi
előadás-sorozata. A következő előadásra ma 17 órai
kezdettel kerül sor a marosvásárhelyi Bernády Házban
A Ceauşescu-rendszer magyarságpolitikája címmel.
Előadó: Novák Csaba Zoltán történész, az RMDSZ sze-
nátora.

Romániai zeneszerzők művei
A Centenárium Hete rendezvénysorozat keretében ma,
csütörtökön és vasárnap 19 órától romániai zeneszer-
zők művei hallgathatók a marosvásárhelyi Kultúrpalota
nagytermében. Ma kamarazeneest lesz, fellép a Duo
Armonis együttes. 18-án, csütörtökön rendkívüli szim-

fonikus hangversenyre kerül sor, vezényel Radu Popa,
oboán Aurel Marc, zongorán Viniciu Moroianu játszik. A
hangversenyre a 3-as számú bérletek érvényesek. A
rendezvénysorozat a 21-ei, vasárnapi zongoraesttel
zárul. A Kultúrpalota közönsége Mădălina Pasol zongo-
raművész játékát hallgathatja.

A Liviu Rebreanu Társulat 
bemutatója

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Liviu Rebreanu
Társulatának következő bemutatója Conor McPherson
Tengeren (Navigatorul) című előadása Cristian Juncu
rendezésében. A premierre ma 19 órakor kerül sor a
színház Nagytermében. A színművet a legjobb színmű-
ért járó Tony- és Olivier-díjakra jelölték. Jegyek a Kul-
túrpalotában működő jegypénztárban (tel.:
0372-758-230), a színházi jegypénztárban (tel.: 0365-
806-865) és a www.biletmaster.ro honlapon válthatók. 

Introspectio – az András Lóránt
Társulat előadása

Az András Lóránt Társulat Introspectio című táncszín-
házi előadása október 19-én, pénteken este 7 órától lát-
ható újra a társulat marosvásárhelyi, Brăila utca 10.
szám alatti székhelyén. Rendező-koreográfus András
Lóránt társulatvezető. A produkciót előadják Macaveiu
Blanka és Szabó Franciska táncosok. Jegyet foglalni a
0754-782-216-os telefonszámon lehet. 

RENDEZVÉNYEK



Az uniós tagországok külügyminiszterei luxem-
bourgi egynapos tanácsülésükön a Bosznia-Herce-
govinára vonatkozó átfogó uniós stratégia része-
ként megerősítették az Európai Unió (EU)
békefenntartó kontingense (EUFOR-Althea) jelenlé-
tét – közölte az uniós tanács hétfőn.

Mint közölték, a tanács várakozással tekint a misszió jövő
évben esedékes következő stratégiai felülvizsgálatának bemu-
tatására, amely alapjául szolgál majd feladatainak és a műve-
letének értékeléséhez, figyelembe véve az uniós integrációs
folyamatot és a biztonsági helyzetet. A Külügyi Tanács hatá-
rozatában kijelentette, az EU egyértelműen elkötelezett Bosz-

nia-Hercegovina uniós perspektívája mellett. A balkáni or-
szágban október elején tartott választásokra reagálva kiemel-
ték, az EU elvárja, hogy minden vezető konstruktívan vegyen
részt a kormányalakításban az ország és állampolgárainak ér-
dekében. A tanács elvárja a bosznia-hercegovinai hatóságok-
tól, hogy kezeljék kiemelten az uniós közeledéshez szükséges
reformok előmozdításához szükséges lépéseket – húzták alá.
Hozzátették, az EU továbbra is ösztönzi, hogy Bosznia-Her-
cegovina hatóságai a nemzetközi közösség támogatásával
gyorsítsák fel a fegyverek és robbanóeszközök megsemmisí-
tésére, valamint az aknamentesítésre irányuló erőfeszítéseiket.
(MTI)

Kezdik átutalni az előleget
Ma kezdik átutalni az előleget az egységes mezőgaz-
dasági támogatást kérelmező gazdáknak – közölte a
miniszterelnök a hétfő reggeli kormányülés elején.
Viorica Dăncilă hangsúlyozta, kedden 100.000, a kö-
vetkező napokban pedig további 350.000 gazda
kapja meg a támogatás előlegét, hogy elvégezhes-
sék az őszi mezőgazdasági munkálatokat. A követ-
kező két hétben 200 millió euróhoz jut a
mezőgazdasági ágazat csak ebből a támogatásból –
tette hozzá a kormányfő. (Agerpres)

Utolsók a digitalizációban
Románia utolsó az unióban a digitalizálás terén, de
Bogdan Cojocaru távközlési miniszter szerint nem
ennyire drámai a helyzet, amennyiben egy alapve-
tően agrárországban a nemzeti össztermék 7 száza-
lékát az IT&C szektor képviseli. Egy hétfői
szakkonferencián Bogdan Belciu, a PwC Románia
munkatársa több rangsort mutatott be. Az első az
Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) által össze-
állított, amelyben Románia a 67. helyen van a világ
kétszázvalahány országából. Az Európai Unió tekin-
tetében viszont az utolsó helyen áll. Bogdan Belciu
szerint a román állampolgárok 25 százaléka életében
soha nem használta az internetet. (Agerpres)

Medvetámadás állatkertben
Fiatalokra támadt egy medve a bârladi állatkertben,
miközben fényképet szerettek volna készíteni, és túl-
ságosan közel merészkedtek az állathoz. Az állatkert
vezetősége szerint egy lány átugrott egy védőkorlá-
ton, hogy fényképet készítsen a medvével, amikor a
vad rátámadt. A társaságában lévő fiatalember a lány
segítségére sietett, ő is megsérült. Mindkettőjüket
kórházba szállították. Sérüléseik nem veszélyesek.
Sajnos, hiába vannak a figyelmeztető táblák, sokan
nem törődnek ezekkel, és veszélynek teszik ki ma-
gukat, így adódhatnak ilyen helyzetek – nyilatkozta
Adrian Cărăbăţ, az intézmény igazgatója. (Agerpres)

Lemondott államtitkár
Tudorel Toader igazságügyi miniszter hétfőn bejelen-
tette, hogy a reggeli órákban megkapta a szaktárca
két államtitkára közül az egyik lemondását. A távozó
tisztségviselő nevét azonban nem árulta el. A Dăn-
cilă-kabinet hétfő reggeli ülésén elfogadott, az igaz-
ságügyi törvények módosítására irányuló sürgősségi
kormányrendelet értelmében az ügyészek kihelyezé-
séről ezentúl a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Ta-
nács (CSM) ügyészi testülete dönt. Mostanáig a
kérdésben Románia legfőbb ügyésze döntött. 
(Mediafax)
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Eközben a Világbank arra figyelmeztet, hogy Romá-
nia, ha nem figyel oda az intelligens beruházásokra, el-
veszítheti a versenyképességét, és szegénységre ítéli az
elkövetkező generációkat. Az ország a pénzintézet által
meghirdetett humántőke-index (HCI) alapján a 67. he-
lyen áll. Ennél jobb helyezést kapott például Ukrajna
(50), Albánia (56) vagy akár Grúzia (61). A Világbank
szerint egy romániai gyermek 8,8 évet jár iskolába, ami
3,4 év eltolódást jelent az európai uniós átlaghoz ké-
pest, ugyanakkor a 15 évesek életreménye, hogy meg-
érik a 60 éves kort, csupán 87%, ami Horvátországban
91%, Svédországban pedig 95%.

Tatiana Proskuryakova, a Világbank Romániáért fe-
lelős igazgatója szerint Romániának többet és intelli-
gensebben kell befektetnie az oktatásba és az
egészségügybe, vagyis a humán tőkébe, ha nem akarja
nyomorba dönteni a következő generációkat.

Visszatérve a hazai politikára, azért dolgoznak a hon-
atyák is. Vannak prioritásaik a képviselőknek. Példának
okáért egy szocdem képviselő nemég nyújtott be egy tör-
vénytervezetet arról, hogy kapjanak háromnapos fizetett
szabadságot azok, akik válnak, hogy „hozzászokhassa-
nak az új helyzethez”. És persze akad még jó pár fura
kezdeményezés. De ezekről majd máskor.

Vigasztalásképpen, nem csak nálunk akadnak képte-
len ötletek. Egy állatvédő civil szervezet például Párizs-
ban folytat kampányt a patkányok védelmében. Azt kéri,
ne „mészárolják” le ezeket a „kedves” állatokat (ame-
lyek egyébként megfertőzik a francia fővárost, a statisz-
tikák szerint több mint 4 millió patkány él Párizsban,
amelynek a lakossága 2.299.095 fő), hisz „érzékeny lé-
nyek”, képesek az „érzelmekre”. 

Nos, ha a politikusainkba legalább egy patkány ér-
zékenysége szorult volna, tennének talán valamit azért
is, hogy ne legyünk Európa szegényei, ne legyünk utol-
sók az egy főre eső családi és gyermeknevelési pótlékra
fordított összeg tekintetében stb. Vajon nem azokat kel-
lene valójában „kiátkozni”, akik tudatlanságban, sze-
génységben tartják az embereket?

Töprengés
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világAz EU megerősítette boszniai békefenntartó 
missziójának jelenlétét

Csing Liu kínai képzőművész Mes-
terek című sorozatával nyerte el
az ötödik Székelyföldi Grafikai Bi-
ennálé fődíját – közölte vasárnap
a Kovászna megyei önkormányzat
sajtószolgálata.

A grafikai szemlére beválogatott 294
alkotásból szombat este nyílt kiállítás a
sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti
Központban, majd azt követően a Ta-
mási Áron Színházban tartották a díját-
adó ünnepséget. A biennáléra 58
országból több mint 900 alkotó összesen
2250 művet küldött be. A nemzetközi
zsűri ezek közül választotta ki a díjazott
munkákat.

Ferencz S. Apor, a grafikai szemle ku-
rátora a kiállítás-megnyitón azt tartotta a
rendezvény egyik legfontosabb eredmé-

nyének, hogy az alkotók nagy számban
reagáltak a biennálé koncepciójában
megfogalmazott felvetésre: a pixelalapú
kép és a hagyományos grafika viszonyá-
nak összetett kérdéseire. Mint fogalma-
zott: arra keresték a választ, hogy miként
találkoznak a hagyományos és a digitális
technikai megoldások. „A minden tekin-
tetben változatos anyagban, a hagyomá-
nyos és kísérleti, a saját fejlesztésű
egyéni és digitális technikákon át szám-
talan nézőpont, szemlélet és stílus kép-
viseltette magát” – értékelte a kurátor.

A fődíjat elnyert Csing Liu kétezer
eurós jutalmat kapott. A Nagy Pálról el-
nevezett Maros megyei díjat a lengyel
Jakub Jaszewszki nyerte el Xfirewall és
Xerror című munkáival. A Nagy Imréről
elnevezett Hargita megyei díjat az Egye-

sült Államokban élő Art Werger kapta
Life Below című munkájáért. A Plugor
Sándorról elnevezett Kovászna megyei
díjat a németországi Samira Zamani
nyerte el Back In The Day című művé-
vel. A három székelyföldi megye által
felajánlott díjak értéke egyenként ezer
euró.

Magyarország Csíkszeredai Főkonzu-
látusának 500 eurós díját Răzvan Anton
(Románia) kapta Fading Study című mű-
véért.

A Székelyföldi Grafikai Biennálét a
három székely megye és az ezekben mű-
ködő kulturális intézmények szervezték
meg immár ötödik alkalommal. A bien-
nálé kiállítását Sepsiszentgyörgy után
Csíkszeredában nézheti meg a közönség.
(MTI)

Kínai művész nyerte 
a Székelyföldi Grafikai Biennálé fődíját

Túszejtés történt hétfőn a németországi Kölnben, a
nagyváros főpályaudvaránál. A szövetségi rendőr-
ség Észak-Rajna-Vesztfália tartományi szervezete
közölte, hogy a túszejtés a főpályaudvar melletti
tér, a Breslauer Platz térségében történt, a hely-
színre bevetési egységeket küldtek és igyekeznek
feltárni a helyzetet.

Azzal kapcsolatban, hogy sajtójelentések szerint lövéseket
lehetett hallani, hangsúlyozták, hogy nincsen információjuk
lövésekről, és kérik, hogy senki ne terjesszen híreszteléseket
és találgatásokat, hanem várja be a hivatalos tájékoztatást.

Hozzátették, hogy fényképek, videók, élő felvételek terjesz-
tése az elkövető támogatása lenne, ezért ennek mellőzését is
kérik.

Az Express című kölni lap szerint a túszejtés egy gyógy-
szertárban történt a főpályaudvar épületében. Ezt az értesülést
megerősítette a rendőrség. A pályaudvarok biztonságáért fe-

lelős szövetségi rendőrséghez 13 óra körül jutott el, hogy egy
fegyveres tartózkodik a gyógyszertárban. Az üzletből füst
áramlott ki, ezért a tűzoltókat is riasztották – áll a beszámoló-
ban.

A Bild című lapnak egy rendőrségi szóvivő elmondta,
hogy a túszejtő férfi, és felvették a kapcsolatot vele. Még
legkevesebb egy személy tartózkodik a gyógyszertárban, egy
nő. 

A kölni belvárosban fekvő főpályaudvart kiürítették, a já-
ratokat elterelik, a térséget lezárták. A rendőrség egy különle-
ges bevetési egységet (SEK) is a helyszínre vezényelt.

A túszejtés hétfő délután rendőri akcióval ért véget, az el-
követő súlyosan megsebesült.

A szövetségi rendőrség Észak-Rajna-Vesztfália tartományi
szervezete közölte, hogy a túszejtő életveszélyes sérüléseket
szenvedett a műveletben, és megkezdték újraélesztését. Rajta
kívül egy túsz könnyebben megsérült. (MTI)

Túszejtés Kölnben 

Forrás: AFPOliver Berg



festészetikiállítás-megnyitó és
könyvbemutató van a programban,
pénteken a Kultúrpalota kistermé-
ben elismerő oklevelet nyújtanak át
azoknak az orvosoknak, akik rész-
legvezetők voltak a kórház indulá-
sakor. 

Dr. Claudiu Puiac elmondta, az
általa vezetett intézménynek je-
lenleg 3900 alkalmazottja van,
85-en ezek közül 35 évvel ezelőtt,
az induláskor is jelen voltak.
Több mint három évdizeddel ez-
előtt 800 ággyal kezdte meg mű-
ködését a kórház, amely jelenleg
1089 ággyal üzemel. 1981-ben fe-
jezték be az építkezést, 1983-tól
üzemel a kórház, az első részleg,
ami működött az intézményben, a
szülészet-nőgyógyászat volt, amit
akkoriban dr. Boga Kálmán veze-
tett. 

Az indulás óta számos – orszá-
gos és nemzetközi szinten is elis-
merésnek örvendő – professzor
vezette az egyes kórházi részlege-
ket, például dr. Emilian Bancu, aki
a romániai általános sebészet atyjá-
nak számít, dr. Radu Deac, dr. Ioan

Pop de Popa, akiket a romániai 
szívérrendszeri sebészet nagyjai-
ként tartanak számon. 

Újságírói kérdésre válaszolva a
menedzser kifejtette, az általa veze-
tett intézményben nincsenek jelen-
tős hiányosságok a felszereltséget
illetően, inkább az infrastruktúra
terén adódnak gondok, a kórter-
mekben a körülmények, az elavult
bútorzat nem méltó az intézmény
regionális kórházi besorolásához.
Például a szülészeti-nőgyógyászati
részlegen úgymond paradox hely-
zet alakult ki, ugyanis a felújítást
követően sikerült szállodai körül-
ményeket teremteni, a szalonokhoz
külön korszerű mosdó jár, ellenben
a bútorzat, az ágyak, éjjeliszekré-
nyek a régiek, igen elavultak. Ezek
cseréjére nem sikerült forrásokat
szerezni. 

Szintén újságírói kérdésre el-
mondta, amikor a kórház élére ke-
rült, nagyobb volt a
személyzethiány, most nincsenek
nagyobb gondok ezen a téren, in-
tézményi szinten 15-20 százalékos
a hiány. Az intenzív terápián és a
neonatológiai részlegen van hiány

orvosokból, asszisztensekből pedig
a neonatológiai, valamint a kardio-
lógiai klinikán.

A menedzser szóvá tette, a poli-
tikusok folyamatosan büszkeség-
ként emlegetik a kórházat, az itt
zajló orvosi tevékenységet, ennek
ellenére ők nem érzik azt a támoga-
tást, amire méltó lenne az intéz-
mény. Dr. Puiac erre az évek óta
megoldatlan problémát, a kórház
környékén a parkolóhelyek hiánya
okozta káoszt hozta fel példának.
Mint mondta, még mielőtt átvette
volna az intézmény vezetését, prob-
lémás volt a környéken a parkolás,
ennek ellenére csupán a múlt hó-
napban hagyták jóvá az övezeti vá-
rosrendezési tervet egy többszintes
parkoló építésére. Kérdés továbbá,
hogy miként talál finanszírozási
módot ennek a felépítésére a pol-
gármesteri hivatal. A menedzser
szerint nem egy olyan projektről
van szó, ami egyik évről a másikra
megvalósítható, ugyanakkor szá-
mos szempontot kell figyelembe
venni, például el kell költöztetni
érte a kórház konyháját, a mosodát,
a kazánházat. 

(Folytatás az 1. oldalról)
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Évfordulós ünnepség

Fotó: Nagy Tibor

Romániában csaknem 96 ezer látássérült ember él,
akik közül 2770 gyerek – közölte hétfőn a munka-
ügyi minisztérium a látássérültek nemzetközi
napja alkalmából.

Lia Olguţa Vasilescu miniszter elmondta: Románia elfo-
gadta az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól
szóló egyezményét, amelynek értelmében alapvetően meg
kell változtatni a társadalom mentalitását a fogyatékossággal
élő személyekkel kapcsolatban.

Ez a nehéz és lassú folyamat még távolról sem zárult le,
de a hatóságok igyekeznek minden erőfeszítést megtenni,
hogy javítsák a fogyatékossággal élők életkörülményeit –
tette hozzá.

Emlékeztetett arra, hogy a kormány az idén kétszer emelte
meg a fogyatékossággal élők anyagi juttatását, a látássérültek
számára pedig csökkentették a nyugdíjra jogosító munkavi-
szony időtartamát.

Hivatalos adatok szerint a 19 millió lakosú országban több
mint 805 ezer fogyatékossággal élő személy él, csaknem 40
százalékuk állapota súlyos, 98 százalékuk családjuk gondo-
zásában van. A fogyatékossággal élő személyek mintegy 53
százaléka nő.

Az ENSZ 1969-ben döntött a látássérültek nemzetközi
napjának megrendezéséről. A cél a figyelem felhívása a
vakok és gyengénlátók sajátos helyzetére, keresve gondjaik
megoldásának lehetőségeit, a társadalomba való beilleszke-
désük útját. A világon a vakok száma 40-45 millióra tehető.
(MTI)

Romániában csaknem 
96 ezer látássérült 

ember él Helyt adott a legfelsőbb bíróság hétfőn egy jogegy-
ségi folyamodványnak, és megszabta, hogy előre
be kell jelenteni minden nyilvános gyülekezést,
ami köztereken vagy közutakon, illetve polgári jogi
személy vagy közjogi jogi személy székhelyének
közelében történik. 

A bukaresti ítélőtábla vezető testülete júliusban fordult a
legfelsőbb bírósághoz, mivel a bírói testületek nem döntöttek
egységesen a nyilvános gyülekezést szabályozó, 1991/60-as
törvény 3. cikkelyének gyakorlatba ültetése terén, főleg azt a
szövegrészt illetően, amely a polgári vagy jogi személyek szék-
házainak vagy ingatlanjainak „külső vagy belső” részén történő
gyülekezésekre vonatkozik.  A legtöbb bírói testület úgy tar-
totta, hogy polgári jogi vagy közjogi jogi személyek székháza

közelében levő közutakon – úttesten vagy járdán –, illetve köz-
tereken tartandó nyilvános gyülekezéseket nem kell bejelenteni
a hatóságoknak, ugyanis az említett törvény úgy szól, hogy nem
kötelező bejelenteni a közintézményeknek helyt adó ingatlanok
„külső vagy belső” részén szervezett gyülekezéseket. 

A legfelsőbb bíróság hétfői jogegységi határozata azonban
kimondja, hogy a közintézménynek helyt adó ingatlan
„külső” részén csak a bejárat és az épületet övező kerítés
közti rész értendő, és csak az ebben a sávban tartandó gyü-
lekezések mentesülnek az előre bejelentés kötelezettsége
alól. Az intézmények közelében lévő utak (akár az úttestről,
akár a járdáról legyen szó) nem tekinthetők az illető intéz-
mény külső részének, tehát az itt lefolytatandó gyülekezése-
ket be kell jelenteni. (Agerpres)

Döntött a legfelsőbb bíróság
Előre be kell jelenteni minden nyilvános gyülekezést

Elküldte Klaus Iohannis államfőnek az indítványt,
amelyben azt javasolja, hogy Adina Floreát ne-
vezze ki az Országos Korrupcióellenes Ügyészség
(DNA) főügyészi tisztségére – közölte hétfőn Tu-
dorel Toader igazságügyi miniszter.

Toader ugyanakkor elmondta, hogy előterjesztette azt a
kezdeményezését is, amelyben azt javasolja az államfőnek,
hogy Elena Giorgiana Hosut nevezze ki a Szervezett Bűnö-
zés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) főügyész-
helyettesévé, és Florenei-Esther Sterschit a legfőbb

ügyészség dokumentációs és emberi erőforrás részlegének
vezetőjévé.

Október 8-án a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács
(CSM) negatívan véleményezte Tudorel Toader igazságügyi
miniszter javaslatát, amelyben Adina Floreát javasolja DNA-
főügyésznek.

A DNA-főügyészi állás azt követően üresedett meg, hogy
Klaus Iohannis államfő, az alkotmánybíróság döntésének
eleget téve, a miniszter javaslatára leváltotta Laura Codruţa
Kövesit. (Agerpres)

Az igazságügyi miniszter Adina Floreát javasolja 
a DNA élére

Tudorel Toader igazságügyi
miniszter hangsúlyozta, a
rendelet egyrészt összhangba
hozza egymással a nemrég
módosított három igazság-
ügyi törvény – a bírák és
ügyészek jogállását szabá-
lyozó, az igazságszolgáltatás
működéséről szóló, valamint
a Legfelsőbb Igazságszolgál-
tatási Tanács (CSM) megszer-
vezéséről és működéséről
szóló jogszabály – bizonyos
előírásait, másrészt beépíti
ezekbe a Velencei Bizottság
néhány ajánlását, illetve a
CSM írásban benyújtott
igényléseit. 

Toader rámutatott, az egyik mó-
dosítás értelmében a jelenlegi 8 év
helyett legalább 15 év szolgálati
idővel rendelkező ügyész pályázhat
a legfőbb ügyészi, illetve az Orszá-
gos Korrupcióellenes Ügyészség
(DNA) és a Szervezett Bűnözés és
Terrorizmus Elleni Ügyészség
(DIICOT) vezető és vezetőhelyet-

tesi tisztségére. Ugyanakkor ezután
legalább tízéves tapasztalatra lesz
szükség ahhoz, hogy egy ügyész a
DNA-nál vagy a DIICOT-nál tevé-
kenykedhessen – tette hozzá. 

A rendelet egy másik előírása ér-
telmében a magas rangú ügyészi
tisztségekre jelölt személyek meg-
hallgatását ezután élőben közvetítik
majd, illetve a felvételt archiválják,
hogy utólag is bárki hozzáférhes-
sen. Az igazságügyi miniszter sze-
rint ezzel az intézkedéssel a
Velencei Bizottság azon ajánlásá-
nak tesznek eleget, amely a kineve-
zési folyamat átláthatóságának
javítását szorgalmazta. 

Toader szerint ugyanakkor 2020-
ig halasztják annak a rendelkezés-
nek a gyakorlatba ültetését,
miszerint a fellebbviteli perekben
nem két-, hanem háromtagú bírói
testületnek kell döntenie. A minisz-
ter szerint a halasztást a CSM kérte,
arra hivatkozva, hogy az intézkedés
jelen pillanatban nem kivitelezhető,
a törvényszékek ugyanis bíróhiány-
nyal küszködnek. 

Egy másik módosítás értelmében
ezután az igazságügyi miniszternek
is jogában áll fegyelmi eljárást kez-
deményezni az ügyészek ellen. A
tárcavezető hangsúlyozta, ez a ren-
delkezés kizárólag az ügyészeket
érinti, és a fegyelmi kivizsgálást ez
esetben is a CSM folytatja le. 

A hétfőn elfogadott jogszabály
arról is rendelkezik, hogy 2019 vé-
gére halasztják azon törvényi elő-
írás gyakorlatba ültetését, amely
lehetővé tenné a legalább húsz év
szolgálati idővel rendelkező ügyé-
szeknek és bíráknak, hogy nyug-
díjba vonulhassanak. Toader szerint
a korkedvezményes nyugdíjazás le-
hetőségét a CSM javaslatára foglal-
ták bele a bírák és ügyészek
jogállásáról szóló törvénybe, és az
alkotmánybíróság is jóváhagyta azt,
a Velencei Bizottság azonban aggo-
dalmának adott hangot ennek lehet-
séges következményeivel
kapcsolatban. Ezért döntött a kor-
mány a rendelkezés gyakorlatba ül-
tetésének halasztása mellett –
magyarázta Toader, hozzátéve,
hogy 2019. december 31-e után „az
ebben illetékesek határoznak majd
a továbbiakról a kérdésben”.

A legfőbb ügyészség alárendelt-
ségébe tartozó ügyészségekhez ki-
helyezett ügyészek kapcsán Toader
azt mondta, „átvilágítják a rend-
szert”, és minden esetet külön meg-
vizsgálnak annak megállapítására,
hogy a ki- és áthelyezések megfe-
lelnek-e a törvényi előírásoknak.
Azok, akik eleget tesznek a szolgá-
lati időre vonatkozó követelmé-
nyeknek, akik ellen nem indult
fegyelmi eljárás, akik megfelelő
képzettséggel rendelkeznek, marad-
hatnak annál az ügyészségnél, ahol
jelenleg is folytatják tevékenységü-
ket, a többieknek pedig vissza kell
térniük oda, ahonnan áthelyezték
őket – magyarázta Tudorel Toader.

A miniszter meggyőződését fe-
jezte ki, hogy a sürgősségi rende-
letbe foglalt módosítások az
állampolgárok érdekeit szolgálják,
segíteni fogják az igazságszolgálta-
tás megvalósulását. (Agerpres)

Elfogadta a kormány az 
igazságügyi törvényeket módosító

sürgősségi rendeletet 
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ABBA, Csillagok háborúja,
Metropol, űrprogram, kom-
munista propagandafilmek,
pápaválasztás, Dallas, majd
Harmat együttes és kezdődő
táncházmozgalom – híradó-
és filmjelenetek, egykori vi-
deoklipek pörögtek a kivetí-
tőn, ameddig begyűlt a
közönség a Kultúrpalota kis-
termébe. A vetített összeállí-
tás természetesen nem volt a
véletlen műve: a hetvenes
évekbe, azon belül is 1978-ba
kalauzolta el az érkezőt, abba
az időbe, amikor – pontosan
1978 őszén – elkezdődött Ma-
rosvásárhelyen is a legendás
táncházmozgalom. 

A jól megtervezett, színes, rövid
előadásokban, visszaemlékezések-
ben, oral historyban, egykori kon-
certfelvételekben és élő zenés
előadásokban, végül táncban gaz-
dag ünneplésre a Folk Center Ala-
pítvány szervezésében került sor, és
a marosvásárhelyi táncházmozga-
lom elmúlt negyven évének állít
emléket. Mint köztudott, a Magyar-
országról indult, alulról jövő, fiata-
lok által kezdeményezett mozgalom
emelte ki a huszadik század hetve-
nes éveiben a vidéki kultúrkörből az
autentikus népzenét, néptáncot, és
tette  a városi polgárság, fiatalság
számára is értékessé, közkedveltté.

A szervezők részéről Vincze
Csilla vállalta a kerekasztal-beszél-
getésszerűen megszervezett est mo-
derátori szerepét, aki elmondta,
nagyon örvendenek annak, hogy
összegyűltek a különböző generá-
ciók. – A vásárhelyi táncház sokat
hányódott, de a rossz körülménye-
ket mindig lebírta, és az elmúlt 40
év alatt most került először a méltó
helyére, a Kultúrpalotába. Ez Soós
Zoltánnak, a Maros Megyei Mú-
zeum igazgatójának köszönhető,
aki az önkéntes alapon szerveződő
helyi táncház mellé állt, a rendez-
vény pedig bekerült a Székelyföld
Napok programkínálatába – mondta
a szervező, majd Soós Zoltán szólalt
fel: – Természetes volt, hogy támo-
gatjuk a rendezvényt, hiszen a Kul-
túrpalota is a népművészet
továbbélésének ékes példája. A 
táncházmozgalom a szocializmus-
ban élénkült fel, a hatvanas évekbeli
magyarországi enyhüléskor, onnan
gyűrűzött át a fogalom Erdélybe,
ahol falvakon akkor ez még  élő,
mindennapi kultúra volt. Azóta na-
gyon sok faluközösség eltűnt. Én
1986-ban, egy magyargyerőmonos-

tori, kalotaszegi esküvőn láttam a
hagyományos népi kultúra egyik
utolsó felvillanását. Az örökségünk
az eltűnt és eltűnő közösségek elle-
nére mindmáig nagyon gazdag, és
ezt nagyrészt a táncházmozgalom-
nak köszönhetjük, amely nagyon
sokat átmentett népművészetünk-
ből. 

– Az értékek átmentése a hetve-
nes években is az értelmiség fel-
adata volt. Az első marosvásárhelyi
táncházra negyven évvel ezelőtt,
1978 októberében került sor. A tánc-
házmozgalomról pedig tudjuk: min-
den Széken kezdődött. A táncház
szikráját erősítette fel a magyar
adás Kaláka című műsora, amely
futótűzként terjedt, és amelynek kö-
vetkeztében sorra indultak a tánc-
házak. A második Kalákát
Marosvásárhelyen forgatták 1978
elején – mondta a moderátor, majd
Simonffy Katalin, a műsor egykori
munkatársa szólalt fel: – Nagyon
örvendek, hogy itt lehetek. Az első
adást 1977-ben Kolozsváron vettük
fel, a másodikat itt, Marosvásárhely
mellett. Ez elsősorban Csáky Zoltán
szerkesztőnek köszönhető, mert
tudta, hogy a környéken, Küküllő-
dombón van egy olyan hely, ahova
el lehet vinni a fiatalokat. Ez a láto-
gatás maradt meg a leginkább ben-
nem, oda mentünk éneket, dalokat
tanulni, az emberekkel találkozni, a
műsort felvenni. Háromcsoportnyi
diákkal látogattunk ki. A helyi tánc
letisztult mozdulatai maradtak meg
bennem, és ott határoztuk el, hogy
A dombói nagy hegy alatt folyik a
szerelempatak című dal lesz a Ka-
láka indulója. Akkoriban a falusi és
városi közösségekben nagyon lel-
kes támogatói voltak annak, hogy a
népzenét, néptáncot intézményesen
is tanítsák. Minden táncházműso-
runk után táncházak alakultak, de
sajnos egyetlen plakátunk sem ma-
radt meg – mondta Simonffy Kata-
lin, a szerkesztő Csáky Zoltán
levelében pedig máig vallja, hogy
,,a táncház él és élni fog Erdély-
ben”. 

A táncházmozgalom egyik leg-
első zenekara a Harmat együttesből
alakult Regősök nevű formáció
volt. A Harmat alapító testvérpárja,
Zakariás Attila és Zakariás Erzsébet
Marosvásárhelyre is eljártak, na-
gyon sokat tettek a táncházért, szá-
mos díjat kaptak, cikkek jelentek
meg róluk, hatalmas sikernek ör-
vendtek. – Hogyan lett a Harmatból
Regősök néven táncházzenekar? –
tette fel a kérdést a Harmat egykori
fellépéseinek bejátszását követően
a moderátor Zakariás Erzsébetnek. 

– A Harmat 1973-ban nyerte meg
a Siculus Fesztivált, folkzenét ját-
szottunk. Az indulás magyarországi

minták követése volt, az impulzu-
sok határokon túlról jöttek, és meg-
próbáltuk a magunk képére
formálni azokat. Több tévéfelvétel
után elkezdtünk népzenét játszani,
először csupán feldolgozásképpen.
Amint aztán a minták és impulzu-
sok hozták, elkezdtünk autentikus
népzenét játszani, ehhez meg kellett
tanulnunk a népi hangszerek keze-
lését. Autodidakta módon tanul-
tunk, ezért hegedűst kellett
keresnünk. Sepsi Dezső volt az első
hegedűsünk, 1978. november 18-án
emlékezetes koncertet tartottunk
éppen ebben a teremben. Akkor let-
tünk Regősök, amikor Kostyák At-
tila és Tóth István csatlakoztak
hozzánk. Ezzel párhuzamosan el-
kezdődtek a táncházak, és azt hi-
szem, nem volt olyan táncház
Erdélyben vagy Bukarestben, ahol
ne tanítottam volna táncot. 

– Folkot játsztunk, és elég sok
saját szerzeményünk volt – tette
hozzá Zakariás Attila. – Pávai Ist-
ván ajánlotta, hogy játsszunk nép-
zenét is, Kallós Zoltán adagolta a
kazettákat. A hetvenes évek köze-
pén megjelent egy lemezünk, az
egyik fele népzenei összeállítás, a
másik felén saját szerzemények
hallhatók. Később, a cenzúra miatt
megszűnt a Harmat, nem lehetett
fellépni, de a táncház elindult Ko-
lozsváron, Csíkban és sok egyéb
helyen. A Regősök megalakult, de
nem volt táncházunk. Marosvásár-
helyt választottuk, ahol nem volt
táncház, sehol nem merték fogadni,
a párt ezt teljes erőből akadályozta.
Ezért csellel kitaláltuk, hogy hasz-
náljunk fel valakit olyat, aki befo-
lyásos és vezekelni akar. Ez Hajdú

Győző volt. A feleségem verseit na-
gyon kedvelték az Igaz Szónál, így
jutott eszünkbe, hogy őt, az akkori
főszerkesztőt kéne kihasználni.
Megdöbbent, hogy éppen őt keres-
tük meg, de elvállalta, és az Igaz
Szó író-olvasó találkozóinak kultúr-
műsoraként – ahol ,,lehet, hogy vé-
letlenül táncra perdül a közönség” –
helyet adott neki. Így indult el a táncház
Marosvásárhelyen. Rengeteg fiatal
jött, a húgom táncot tanított, mi, ze-
nészek, három helyről érkeztünk
minden szombaton. A program sze-
rint a ,,kultúrműsorban” elhangzott
egy vers, és utána jött a táncház. És
az az igazán fantasztikus, hogy ez
még mindig tart. A hetvenes évek-
ben Erdély-szinten elkezdtünk va-
lamit, ami folytatódott. 

Az estet számos filmfelvétel be-
játszása színesítette. Ezek egyikén
a  Barozda, a Bodzafa, az Ördög-
szekér és a Harmat együttes együtt
játszik. Ezt – mintegy igazi időug-
rásként – az egykori Regősök élő
fellépése követte: azt a széki tánc-
rendet játszták, amit a legelső tánc-
házban muzsikáltak 40 évvel
ezelőtt.

Tőke Zoltán levelében a táncház
megalakulásának előzményeiről írt:
– Bodzafa, Barozda és Venyige – e
három együttes alakult meg először.
1978 elején már volt házi táncház,
ahova a Bodzafát hívták meg, hatal-
mas buli kerekedett. Marosvásárhe-
lyen egy nagyon rövid időre
megalakult, de hamarosan meg-
szűnt a táncház. Utána kezdődött
újra, az említett forgatókönyv sze-
rint, az Igaz Szónál. A Vörös Zász-
lóban újságcikk jelent meg Táncház
Vásárhelyen címmel, ebben írják,
hogy a Horea utcai diszkóteremben
volt az első hivatalos táncházese-
mény.

A továbbiakban a résztvevők em-
lékeztek a régi, táncházas időkre,
számos érdekes – és a korra, a hata-
lommal való viszonyra jellemző –
történetet hallhattunk. Ványa Zita
az első táncházzal kapcsolatosan el-
mondta, hogy a helyi KISZ-bizott-
ság csak akkor engedélyezte, ha a
fele magyar és a fele román, de a ro-
mánok nem jöttek, így a magyar
rész megmaradt, és sikerült elindí-
tani a táncházat. Középiskolások és
olyan fiatalok jártak oda, akik ehhez
a világhoz közel álltak, a nagy
tömeg gimnazistákból állt. 

– 1979-ben, 11.-es koromban
kezdtem el táncházba járni az Igaz
Szóhoz. Nagyon szép emlékem,
amikor egy novemberi estén elvet-
ték a villanyt, és meg voltunk győ-
ződve arról, hogy az elvtársak
keresztbe tettek. Előkotortuk a zse-
bünkből a halottak napi gyertyavé-
geket, meggyújtottuk őket és
énekeltünk – tette hozzá Ferencz
Zsolt.

– A művészeti iskolában minden
nagyszünetben táncházat tartottunk.

Volt ebből bőven botrány, de mind-
egyik nagyszünetben széttoltuk a
padokat, a 9-12. osztályból min-
denki odagyűlt, és roptuk – emléke-
zett Simonfi Béla hegedűművész. 

Végül a mozgalom sem kerül-
hette el a sorsát, az Igaz Szónál lét-
rehozott táncházat 1980-ban
megszüntették. De a mozgalommal
ismét figyelembe kerültek a ,,divat-
jamúlt” vidéki bálok, mulatságok
zenészei. Így ismerték meg például
Csíszár Aladár prímást, akit később
a népművészet mestere címmel tün-
tettek ki, és aki, péterlaki társaival
együtt, a 40. évfordulón is zenélt. 

1980 után a táncház a Szakszer-
vezetek Házában folytatódott. Dr.
Pávai István belülről és kívülről is
figyelemmel kísérte a jelenséget. –
A történet a kolozsvári egyetemi
éveink alatt kezdődött, akkor már
jártunk gyűjteni, láttunk széki tánc-
házat. A Visszhang diákrádió estjein
sokan felléptek, például a Harmat
vagy Panek Kati, és ekkor már a
táncház gondolata ott volt a levegő-
ben. A Sepsi Dezsővel kiegészült
Harmat együttes volt az első tán-
cházzenekar Erdélyben. Én a Ba-
rozda együttessel kezdtem, tudtunk
egymásról. Amikor ‘81-ben ide ke-
rültem, akkor kezdődött a vásárhe-
lyi táncház második kiadása. Itt is
voltak teremgondok, de nagyon jó
társaság alakult ki, olyan emberek
jártak ide, akiket a kultúra mind-
egyik ága érdekelt. Sinkó Andi és
Sepsi Dezső az Ördögszekérben
játsztak Kolozsváron, itt folytatták,
majd nagyon jó partnerre leltünk
Koszorus Kálmánban és másokban.
Nagyszerű hálózatot képeztünk,
együtt jártunk gyűjteni. 

1983-ban megszüntették a tánc-
házat, hétéves csend következett.
Csak a rendszerváltás után kezdőd-
hetett újra, és azóta is zajlik, rendü-
letlenül – hallottuk a számos
történetben, felszólalásban gazdag
esten, amelyen Sepsi Dezső ked-
venc nótájával emlékezett Horváth
Elek, a népművészet mestere és ze-
nekara az elhunyt hegedűművészre,
a Marosvásárhelyi Állami Filhar-
mónia néhai tagjára, amelyen sza-
valt Tóth Eszter Nikolett, amelyen
újra felléptek, mai és egykori kö-
zönségüknek játsztak a táncház-
mozgalom alapító együtteseinek
tagjai, amelyen többször is közösen
dalra fakadt a teljes közönség és
amelyen a nyilvánvaló nosztalgia
érzése mellett az autentikus nép-
zene szeretete járta át a résztvevő-
ket a legkisebbektől a
legidősebbekig. Négy generáció
emlékezett az értékmentőkre, majd
bulizott velük: hiszen a mozgalom
mit sem ér a legendássá vált mulat-
ságok nélkül, így – ápolva a hagyo-
mányokat – a negyvenéves múlt
emléke előtt tisztelgő esemény is
táncházzal ért véget.

Negyvenéves a marosvásárhelyi táncházmozgalom 
Az értékmentők közöttünk járnak

Kaáli Nagy Botond

Fotó: Kaáli Nagy Botond



Mezőcsáváson több községfej-
lesztési munka is folyamatban
van. Zajlik a csatornahálózat ki-
építése (fotó), egyelőre a fővonalat
építik  az országút mentén, amely
összeköti Mezőszabadot, Mező-
csávást és Mezőfelét. A munkála-
tokat az országos vidékfejlesztési
alapon keresztül támogatják. Ér-
téke 1,8 millió euró, amiből
800.000 eurót a polgármesteri hi-
vatal áll bankkölcsönből. A munka
befejezésének határideje 2020.
február, azonban a versenytárgya-
lás nyertes cége, a marosvásárhe-
lyi Energoplus Kft. munkásai
nagyon lassan haladnak. Eddig
alig 10%-át végezték el a tervezett
munkának, így a polgármester fel-
szólította a céget, tegyenek meg
mindent, hogy idejében végezze-
nek, mert ha nem, felbontja a szer-
ződést, és új versenytárgyalást
írnak ki. A cég képviselői munka-
erőhiányra hivatkoznak, de a ma-
gyarázat nem változtat a
helyzeten. 

Ugyancsak a vidékfejlesztési
alapból finanszírozzák a vezeték-
víz-hálózat kiépítését Mezőménes,

Mezőkölpény és Bazéd falvakban.
Jelenleg folyamatban van a ver-
senytárgyalás a kivitelező kivá-
lasztására. A beruházás értéke 6,4
millió lej. A tervek szerint jövő ta-
vasszal foghatnak hozzá a munká-
hoz. 

Két nyertes pályázata van a
községnek a LEADER vidékfej-
lesztési egyesületen keresztül. Az
egyiknek köszönhetően a mező-
csávási általános iskola udvarára
műfüves sportpályát létesítenek.
Erre szükség is volt, hiszen így
az iskolásoknak lesz egy kor-
szerű pályájuk, ugyanakkor a lé-
tesítményt a községbeli fiatalok
is használhatják. Öltöző és lelátó
nem készült, előbbi ugyanis az
iskola udvarán levő fedett sport-
teremben van. A pályára 55.000
eurót fordítanak, remény van
arra, hogy a jövő hónapban fel is
avatják. A másik pályázattal egy
multifunkcionális traktort vásá-
rolt a község, amely hamarosan
meg kell érkezzen. Ennek az ér-
téke 32.000 euró, amiből a tanács
önrészként 4000 eurót fizetett ki.
A munkagéppel árkot takaríthat-

nak, felszerelhetnek rá fűnyíró
kart, idővel hóekét vásárolnak
hozzá és csúszásgátló anyagot
szóró berendezést is, az utcák
karbantartására is alkalmassá te-
szik. 

Nemsokára befejezik a mező-
felei művelődési ház tetőzetének
javítását. Kicserélték a tartóléce-
ket, és új tetőcserepet tesznek. A
polgármesteri hivatal saját költ-
ségvetéséből fedezi a renoválás-
hoz szükséges 78.000 lejt.
Szabó József Levente polgár-
mester hangsúlyozta, hogy itt
nemcsak esküvőket és torokat
tartanak, hanem élénk művelő-
dési élet is van. Két éve működik
a Mezőfele Gyöngye Egyesület,
amely hagyományőrző néptánc-
csoportot hozott létre, és színját-
szó csoportot is működtetnek.
Létezik az Összefogás Mezőfelé-
ért szervezet, amely különböző
közösségi rendezvényeket szer-
vez. Jelenleg a falu ravatalozójá-
nak építéséhez gyűjtenek
adományt a falubeliektől. A pol-
gármester azt is elárulta, hogy
hasonló tetőfedési munkát üte-

meztek be Mezőköl-
pényben és
Mezőménesen is. 

Sikerült néhány köz-
ségi utat rendbe tenni.
Helyi költségvetésből
leaszfaltozták a kölpé-
nyi és a ménesi utat. Az
egyik 1000 méter, a
másik 1350 méter,
ugyanakkor kátyúztak a
Galambod felé vezető
úton is. Az útjavításra
1,2 millió lejt fordított
az önkormányzat. Terv-
ben van Mezőcsáváson
12, Mezőszabadon 12
utca leaszfaltozása.
Egyelőre megpályáz-
ták a finanszírozást az
országos vidékfejlesz-
tési alapnál. A folya-
matot ismerve, csupán
2019-re várható a kivi-
telezés. 

A mezőkölpényi borászat által
előállított, forgalmazott borok
neve, íze nem ismeretlen az
értő fogyasztók körében. Ha a
hazai bortermelők sorába állí-
tanánk, valahol a jó középme-
zőnyben lenne, hiszen ma
nagyon sok elismert szőlészet
és borászat létezik Romániá-
ban, Erdélyben, így egyre ne-
hezebb helytállni a piacon. A
szakágat érintő kérdésekről
szüretelés közben Ilyés Tóth
Sándorral, a pincészetet mű-
ködtető vállalkozóval beszél-
gettünk. 

Az idén 65 hektárról szüreteltek
muskotály, olaszrizling, királyle-
ányka, neuburger, erdélyi leányka,
traminer, oportói, burgundi és pinot
noir fajtákat. A szőlő egy részét elad-
ták, de a legtöbbet feldolgozták a bo-
rászatban. A mezőkölpényi borászat
legkeresettebb borai: a királyle-
ányka, a muskotály és sauvignon
blanc. Az idén is ezekre összponto-
sítottak. A gazdálkodó szerint bősé-
ges a termés, a szőlő cukortartalma
magas, jó évjárat lesz. Tavaly mint-
egy 250.000 liter bor lett, úgy tűnik,
hogy ezt az idén is elérik. A bort pa-
lackozva, nagy részét ömlesztve for-
galmazzák két képviseleti üzletben,
a többit pedig ügynökök szállítják el
a megrendelőkhöz. 

Ilyés Tóth Sándor elmondta, egyre
nehezebben lehet megtartani a piaci

helyet, ugyanis az utóbbi években
igen sokat fejlődött a hazai szőlőter-
mesztés, bortermelés. Romániában
nagyon sok jó pincészet működik,
kiváló borászokkal. Egyre több a
szakértő, akik mind a nagy pincésze-
tekben, mind a kisebb háztáji terme-
lésben odafigyelnek a minőségre, és
helyet követelnek maguknak a pia-
con. Ezenkívül nagyon sok jó minő-
ségű, olcsó külföldi bor is van a
kereskedelemben. S míg néhány
évvel ezelőtt az európai pincészetek-
ből árasztották el borral az országot,
most már egyre több ausztráliai, dél-
afrikai és más egzotikus országokból
behozott bort lehet vásárolni, ami le-
körözi a hazai kínálatot. Ilyés Tóth

Sándor szerint a közepes méretű sző-
lészeteknek a legnagyobb gondja,
hogy annyi bort állítanak elő, hogy
azt nem tudják meginni a baráti kö-
zösségben, ugyanakkor még nem
érték el azt a mennyiséget, amivel
betörhetnének, és jó helyet foglalhat-
nának el a hazai piacon. A helyzetet
csak úgy lehet áthidalni, hogy kivá-
lasztanak három-négy borfajtát, amit
kiváló minőségben, megfelelő mar-
ketinggel fenntartanak, a többit
pedig – ugyancsak minőségi termé-
ket – elérhető áron ömlesztve forgal-
mazzák, azt a réteget célozva, amely
elsősorban családi ünnepekre vásárol
nagyobb mennyiségben bort. 

A gondok között elsősorban a

munkaerőhiányt említette. A szőlő-
tőkesorok közötti távolság ugyanis
nem alkalmas a gépi szüretelésre,
ezért kézzel kell leszedni a gerezde-
ket. Évente közel 100-an vállalnak
idénymunkát a községből külföldön,
itthon alig akad olyan ember, akit al-
kalmazni lehetne. A külföldi juttatást
lehetetlen biztosítani. Míg az előző
évben ilyenkor közel 70-en dolgoz-
tak a farmokon, az idén alig sikerült
10 embert munkára bírni – mondja a
gazda. 

Ami pedig az értékesítést illeti, a
legnagyobb problémát a szakágban
a hazai terméket előtérbe helyező
stratégia hiánya okozza. Míg Német-
országban – maga is meggyőződhe-
tett erről – arra törekednek, hogy az
üzletekben, vendéglátó- és -fogadó
egységekben a saját térségi borokat
forgalmazzák, addig nálunk – a mi-
nőség rovására – az olcsóbb, más vi-
dékeken készült, vagy külföldi borok
kerülnek a vendégek asztalára. Az is
igaz – mondja –, hogy a megfelelő
hozzáállás hiánya miatt nincs kiala-
kulva a zárt élelmiszerlánc rend-
szere. „Nem az a hazafi, aki
lobogtatja a zászlót, hanem az, aki a
szomszédból vásárolja meg a sajtot,
a kenyeret és a jó bort, hogy ezzel se-
gítse azt, aki az anyaföldből előállí-
totta azt” – hangsúlyozza
beszélgetőtársam, aki azt is elismeri,
hogy generációváltásra van szükség
a mezőgazdaságban is. 

Többször próbálkozott azzal,
hogy a Mezőségen szövetkezetet
alakítson, hiszen így olcsóbban lehet

felvásárolni az input anyagokat, és
természetesen jó áron lehet nagyobb
mennyiségben eladni a megtermelt
javakat, ám sajnos – kevés kivétellel
– ezt a gazdák még mindig nem
értik. Ragaszkodnak a sajátjukhoz. S
ez érvényesül a vendéglátóiparban
is. 

Pedig igen nagy bajba kerülhet a
szakágazat, ha 2020-tól megszűnik a
támogatás – mondja, majd hozzáte-
szi: a Mezőségre különösen oda kel-
lene figyelni, hiszen gazdaságilag
ugyanolyan hátrányos övezetnek
számít, mint a hegyvidék, mivel a
szétszórt, tanyák által tarkított vidé-
ken kevés az infrastruktúra-beruhá-
zás. Vannak falvak, ahol nincs víz,
rosszak az utak, nagyok a távolsá-
gok… Mindezek ellenére nagy gaz-
dasági potenciállal rendelkezik,
hiszen kiváló a föld minősége, van
ahol nagyobb területű, a kor követel-
ményeinek megfelelő gazdálkodást
lehet végezni. 

A cég jövőjéről csak annyit árult
el: „nem tudunk annyit termelni,
hogy bankkölcsön nélkül előrevi-
gyük a gazdaságot”. Jól jött a Pro
Economica Alapítvány támogatása,
aminek köszönhetően a környékbeli
gazdálkodók, így ők is, traktorokat,
gépeket vásárolhattak. Ez valóban
előrelépés. De lehetne nagyobbakat
is lépni. Azt mondják, a jó bornak
nem kell cégér, de a még jobbhoz
ennél többre van szükség. Ehhez el-
sősorban politikai akarat kell és ki-
tartás. Mert van amire alapozni –
állapítjuk meg közösen. 
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Szerkesztette: Vajda György

Szüreti beszélgetés szőlőről, borról 

Infrastruktúra-fejlesztés 

Három éve alakult meg Mező-
csáváson az önkéntes tűz-
oltó-alakulat, amelynek ve-
zetője Iszlai Győző Levente, aki
a kezdetekre úgy emlékszik
vissza, hogy „katasztrofálisan
indult a katasztrófavédelem”. 

– Úgy kezdtem el a munkát,
hogy kaptam egy asztalt, egy széket
és egy számítógépet, aztán kerültek
megfelelő emberek is – emlékszik
vissza a kezdeti időszakra a cso-
portvezető.  – Mezőcsávás nyolc fa-
luból áll, így községi szinten igen
nagy területre kell felügyelni. Arra
törekedtem, hogy minden faluban
legyen legalább négy-öt ember, akit
szükség esetén riasztani lehet. Elő-
ször befogadtuk azokat, akik hiva-
tásos tűzoltók voltak, majd
meghirdettük a lehetőséget, és na-
gyon sokan jelentkeztek. Többen a
várólistára kerültek, hiszen az anya-
giak miatt csak korlátozott létszámban
tudtunk szerződést kötni az érdekel-
tekkel. Jelenleg a csoport 36 tagból
áll. A helyi tanács és a polgármesteri
hivatal felkarolta a tevékenységet,
mindenkinek egyenruhát vásárolt,
ugyanakkor biztosítják a működéshez
szükséges anyagi hátteret is. A hivatá-
sos tűzoltók rendszeres felkészítőt tar-
tanak, mi több, egy cégen keresztül
sikerült képzést szervezni és oklevelet
is adni az önkénteseknek, így min-
denki szakképesítéssel rendelkezik –
mondta a csoportvezető. 

Az alakulat rendszeresen – falu-
napokon, de nem csak – bemutatót
tart a községben. Eljutnak iskolákba
is, hogy felvilágosítsák a diákokat a
tűzvédelmi szabályokról. 

Az önkéntes alakulatot bármi-
lyen, a község területét és a környé-
két érintő sürgősségi hívás esetén
értesítik. Volt amikor elszabadult

bikát kellett befogni vagy darázs-
fészket felszámolni, vihar esetén
gondoskodtak a földre esett villany-
vezetékről, eltávolították az útra
esett fákat, ágakat. Legtöbbször tar-
lótüzek miatt riasztották őket.
Utóbb, mintegy másfél éve Galam-
bodon meggyúlt az adventista ima-
ház, a tűzoltásban segítették a
marosvásárhelyi katasztrófavédel-
miseket. S volt amikor gépkocsibal-
esetnél a helyszínt biztosították. Az
alakulat egy teljesen felszerelt tűz-
oltókocsival rendelkezik. Az autót a
marosvásárhelyi tűzoltóegységtől
kapták adományként. A járművet
Angliából hozták el, a Mezőcsávási
Polgármesteri Hivatal az értékének
a 20%-át fizette ki, ami a jármű ide-
szállításának a költsége volt. Ezen-
kívül a Mezőszabad határában
autóbontót működtető cég vezetője,
Szikszai Róbert egy terepjáróval is
megajándékozta az alakulatot. A
járművet bontóba vitték, alkalma-
zottaival azonban sikerült helyreál-
lítani, és a község használatába
adni. Azt tervezi az önkormányzat,
hogy a polgármesteri hivatal épü-
lete mögé egy nagyobb garázst épít,
ahol a két tűzoltókocsit és a hivatal
két járművét is garázsolhatják majd.
A hosszú távú tervek között szere-
pel, hogy az önkéntes tűzoltók éj-
szakai és hétvégi járőrszolgálatot is
vállaljanak, amivel biztonságo-
sabbá tehetnék a települést. 

Iszlai Győző Levente azt is el-
árulta, hogy férfikórust alakítottak
a mezőfelei öregotthon tulajdono-
sának, Kardos Csabának a vezeté-
sével, és két nyelven – románul és
magyarul – komoly műsorral ké-
szülnek, amiben természetesen
helyet kapnak a „tűzoltóhimnu-
szok” is. 

Nem csak tüzet oltanak 

Fotó: Vajda György



Gól nélküli döntet-
lenre játszott vasár-
nap Románia
Szerbiával a labda-
rúgó Nemzetek Li-
gája C osztálya 4.
csoportjának 4. for-
dulójában, Bukarest-
ben. A vendégek az
első játékrész hajrá-
jában büntetőt hibáz-
tak, a hazai együttes
Gabriel Tamaş kiállí-
tása miatt több mint
egy félidőn át ember-
hátrányban játszott.

Erősen megszen-
vedett az egy pontért
a román együttes,
amely sikeresen
blokkolni tudta a
vendégek valameny-
nyi támadását. Főként a második
félidőben sokasodott meg ezek
száma, amikor az emberelőnyt ki-
használva a szerbek szinte ellenfe-
lükre borították a pályát,
labdatartásban is jeleskedve több
nagyon jó gólszerzési lehetőséget
is kidolgoztak. Ezeket azonban
egyszer sem sikerült találatra vál-
tani, mert vagy Tătăruşanu állt a
helyzet magaslatán, vagy elhibáz-
ták, vagy a bíró sípolt közbe sza-
bálytalanság vagy les okán –
amikor például Mitrovics közelről
a hálóba bombázott.

A román csapat a második fél-
időben egyáltalán nem veszélyez-
tette Rajkovics kapuját, szünet
előtt is csak háromszor: a 25. perc-
ben Stanciu 20 méteres lövéssel
zárta le egyéni akcióját, amelyet a
szerbek hálóőre hárított; majd a 28.
percben Răzvan Marin egy 30 mé-
teres szabadrúgásból célozta meg a
jobb alsó sarkot, Rajkovics pedig
szögletre hárított; végezetül a 35.-
ben Drăguş a kapu előtt lőtte el a
lasztit, Maxim megpróbált bele-
állni az irányváltoztatás szándéká-
val, de lekéste. Közben a szerbek
játszottak többet és jobban, Mitro-
vics a 20. percben meglépett
Tamaş mellől, aki rosszul számí-
totta ki a labda röptéjét, és aláfu-
tott, a szerbek erőcsatára azonban
elvétette a célpontot. Majd a 39.-
ben Gacsinovics Radonjics beadá-
sából közelről mellé lőtt. A 44.
percben igen kényes helyzet állt
elő, hiszen Gabriel Tamaş megint
bakot lőtt felszabadítási kísérleté-
vel, és a pattanó labda helyett Ga-
csinovics fejébe bikázott, a
játékvezető pedig habozás nélkül
büntetőt ítélt, és kiállította a román
védőt. A szerbek csapatkapitánya,
Tadics azonban nagyon elrontotta
a lövést, tizenegy méterről messze
elrúgta a labdát, az első félidő így
döntetlenre zárult.

Szünet után a szerbek sebessé-
get váltottak, sokat járatták a lab-
dát, és egyik helyzetet a másik után
vezették Tătăruşanu kapuja irá-

nyába. A románok egészen felad-
ták az építkezést, valamennyi játé-
kosukkal arra törekedtek, hogy
megakadályozzák ellenfelüket a
gólszerzésben, ami végül sikerült
is. Az 55. percben Manea szabadí-
tott fel Radonjics lövését követően,
majd a 68.-ban Mitrovics könnye-
dén lefordult Nedelcearuról, és cél-
zott, ám a román kapus helyén
volt, akárcsak a 74. percben, ami-
kor Tadics jobb oldali beadásából
fejelhetett a szerbek erőcsatára.
Mitrovicsot sokszor keresték lab-
dákkal, de testi fölénye ezúttal nem
segítette, hiszen mozdulatait sok-
szor ítélte szabálytalannak a bíró,
ami felbosszantotta a támadót,

sárga lap is lett belőle, a gól pedig
elmaradt. 

Románia ezzel megszerzett egy
pontot a három lehetségesből,
ezzel együtt is leszorult a tabella
második helyéről, miután Monte-
negró simán nyert Litvániában.
Ezzel együtt él még az esélye,
hogy megnyerje csoportját, de
ehhez hibátlannak kellene lennie a
hátralevő mérkőzésein, riválisai-
nak pedig botlaniuk kellene. A
román csapatnak még két meccse
van a Nemzetek Ligája csoport-
körében: november 7-én Litvá-
niát fogadja, november 20-án
pedig Montenegróban vendégsze-
repel.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Nemzetek Ligája, C osztály, 4. csoport, 4. forduló:

Románia – Szerbia 0-0
Bukarest, Nemzeti Aréna, 48.500 néző, vezette: Kevin Blom

(holland).
Sárga lap: Maxim (45+3.), Marin (70.), illetve Rodics (65.),

Mitrovics (79.), Milenkovics (90.).
Kiállítva: Tamaş (44.).
Románia: Ciprian Tătăruşanu – Cristian Manea, Gabriel

Tamaş, Cristian Săpunaru, Alin Toşca – Tudor Băluţă, Răzvan
Marin – Alexandru Maxim (71. Dorin Rotariu), Nicolae Stanciu,
Denis Drăguş (45+3. Ionuţ Nedelcearu) – George Ţucudean (80.
Claudiu Keserü).

Szerbia: Predrag Rajkovics – Antonio Rukavina, Nikola Mi-
lenkovics, Milos Veljkovics, Milan Rodics (77. Nemanja Miletics)
– Sasa Lukics, Nemanja Makszimovics – Mijat Gacsinovics (63.
Szergej Milinkovics-Szavics), Dusan Tadics, Nemanja Radonjics
– Alekszandar Mitrovics.

A csoport másik mérkőzésén: Litvánia – Montenegró 1-4.

Ranglista
1. Szerbia 4 2 2 0 5-2 8
2. Montenegró 4 2 1 1 6-3 7
3. Románia 4 1 3 0 4-3 6
4. Litvánia 4 0 0 4 2-9 0

Eredményjelző
Labdarúgó Nemzetek Ligája, 4. forduló (vasárnapi eredmé-
nyek):
* A osztály: 3. csoport: Lengyelország – Olaszország 0-1
* B osztály: 2. csoport: Oroszország – Törökország 2-0
* C osztály: 1. csoport: Izrael – Albánia 2-0; 4. csoport: Románia
– Szerbia 0-0, Litvánia – Montenegró 1-4
* D osztály: 3. csoport: Azerbajdzsán – Málta 1-1, Feröer-szige-
tek – Koszovó 1-1

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, C értékcsoport, 2. forduló: Ma-

rosvásárhelyi CSM – Máramarosszigeti CSM 98:65 (29-9, 18-14,
30-14, 21-28)

Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Vlad
Potra (Kolozsvár), Alexandru Sandu (Bukarest), Ştefan Atomulesei
(Brassó). Ellenőr: Stelian Bănică (Bukarest).

Marosvásárhelyi CSM: Engi-Rosenfeld 20 pont (5), Sánta 16,
Borşa 12 (1), Kalve 12 (2), Bölöni 11 (1), Kilyén 11 (1), Martinić 8
(2), Crawford 8, Şteţca, Bloj, Costaşuc. 

Máramarosszigeti CSM: Turner 29 (4), Thomas 10, Ţibârnă 10,
Edwards jr. 6, Albu 5 (1), Iuga 3, Porumb 2, Simionca, Alexandru,
Krácz, Gavallér, Fehér.

Eredményjelző
A férfikosárlabda Nemzeti Liga 2. fordulójának eredményei:
* A értékcsoport: Bukaresti Dinamo – SCM U Craiova 95:89,

Bukaresti Steaua – Nagyváradi CSM 81:74, Temesvári SCM – Ko-
lozsvári U 86:90, Nagyszebeni CSU – FC Argeş BCM U Piteşti
95:69.

* B értékcsoport: Cuza Sport Brăila – CSO Voluntari 57:84,
Konstancai Athletic – Medgyesi CSM 77:83.

* C értékcsoport: Bukaresti Rapid – Zsilvásárhelyi ACS 87:102,
Kolozsvári Universitatea – Bukaresti Agronomia 49:77, Bukaresti
Aurel Vlaicu – CSM 2007 Focşani 60:79, Marosvásárhelyi CSM –
Máramarosszigeti CSM 98:65. A Galaci Phoenix – Csíkszeredai
VSKC mérkőzést szerdán játsszák.
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Leiskolázták a máramarosszigeti
vendégeket

Tesztverseny a Maros ringen
Nézők nélküli tesztversenyt rendeztek

a hét végén a közelmúltban átadott cser-
gedi gyorsasági körpályán, a Maros rin-
gen. Az országos Time Attack bajnokság
utolsó fordulóját költöztették ide a szer-
vezők, miután erre lehetőség nyílt, hi-
szen eredetileg külföldön rendezték
volna a megmérettetést. Két okból nem
hirdették meg a nézőknek a versenyt.
Egyrészt a működtető megyei tanács szá-
mára kiváló lehetőség volt a pálya éles
kipróbálása olyan körülmények között,
hogy a működtetéssel megbízott struk-
túra csak most van kialakulóban, más-
részt a szervezők, a rövid időre való
tekintettel, nem vállalták a sokkal maga-
sabb bérleti díjat nézők fogadása esetén,
mert nem volt idő meghirdetni az ese-
ményt.

Annak ellenére, hogy a versenyen
nem voltak nézők, az esemény sporttör-
téneti jelentőségű, hiszen ez volt az első

motorsportrendezvény a pálya átadása
óta. Érezték is az autósok, akik arra pa-
naszkodtak, hogy az aszfaltcsík nincs
még bejáratva, kétnapi tesztelés és edzé-
sek után „törölték le” a rárakódott port.

A tulajdonos megyei tanács szerint az
első versenyt remélhetőleg újabbak kö-
vetik, 2019-től pedig beindul a nagy-
üzem Csergeden, hisz már most nagyon
sokan érdeklődnek a pálya iránt. Egye-
lőre egy konkrétumról tudunk, jövő nyá-
ron itt szervezik a multisport
Európa-bajnokság országúti duatlon ver-
senyszámát, július 3-án. 

Ami biztos, az aszfaltcsík igen izgal-
mas, érdekes kihívás a motorsportok
kedvelőinek, számos kihívást jelentő
szakasszal, kanyarral. Ami fejlesztésre
szorul, az a pálya körüli infrastruktúra,
hiszen igen kevés a bokszutcában talál-
ható garázsok száma, és a nézőtér is je-
lentős fejlesztésre szorul. (bálint)

Az előző forduló Galac elleni
mérkőzésétől eltérően egy pillana-
tig sem volt kétséges a Marosvásár-
helyi CSM férfikosárlabda-
csapatának a győzelme a 2. fordu-
lóban, a Máramarossziget elleni
bajnokin. Ezúttal nem volt kienge-
dés, könnyelműsködés, a mérkőzés
után pedig a játékosok bevallották,
hogy bizony megkapták a szidást a
múltkoriért, most viszont nem kö-
vették el ugyanazt a hibát.

A találkozó statisztikájában feltű-
nik Martinić és Kalve viszonylag
kevés pontja, de ők csak a szüksé-
ges mértékben voltak a pályán ezen
a meccsen. Egyébként, ha megnéz-
zük a negyedenkénti eredményt, lát-
ható, hogy az első és a harmadik
harmadban játszott (ezekben sem
végig) a kezdő ötös, aztán sok lehe-
tőséget kaptak a tartalékok és a tar-
talékok tartalékai. Bár a
vendégeknél három amerikai légiós
lépett pályára, a marosvásárhelyi,
helybéli játékosok egyáltalán nem
játszottak alárendelt szerepet. A
vendégcsapat összeállásának hiá-
nyát az is jelzi, hogy szinte kizáró-
lag Turnerre alapoztak, aki ráadásul
a negyedik negyedben szerezte
pontjai zömét, amikor már rég el
volt dőlve a találkozó.

A CSM kosárlabdázóinak néha

igen látványos megoldásokra is tel-
lett a tarsolyukból, ám a legnagyobb
tapsot egy elvesztett támadásnál
kapta Ernests Kalve, aki labdarúgó-
kapusként vetődve próbálta játék-
ban tartani a labdát, sikertelenül. A
közönségnek azonban nagyon tet-
szett a küzdeni akarása.

Statisztikailag a CSM minden te-
kintetben felülmúlta Máramarosszi-
getet, bár végül a számok nem
alakultak annyira látványosan. Így
például a triplákat 37%-ban sikerült
értékesíteni, ami sokkal jobb arány
lett volna (43%), ha kivonjuk belőle
a negyedik negyedet. Mindenkép-
pen említést érdemel Sánta Sza-
bolcs 14 lepattanója, illetve Borşa
három blokkolt labdája.

A marosvásárhelyi csapat a kö-
vetkező fordulóban Bukarestben, az
Agronomia ellen lép pályára. A
meccset pénteken este játsszák,
mert a CSM szerdán kupameccset
vív Focşani-ban, és innen egyene-
sen a fővárosba utazik. Az eddigiek
alapján mindkét találkozón a ma-
rosvásárhelyi csapat a nagy favorit,
különösen, hogy tanultak a Galac
elleni második félidőből. „Ez a baj-
nokság fejben dől el” – mondta
erről Sánta Szabolcs, a csapat kapi-
tánya, amihez Bölöni Tamás hozzá-
tette: „Minden meccset meg
akarunk nyerni az idén, és meg is
fogunk”.

Pontszerzés a szerbek ellen, 
él a román csoportnyerési esély

Bálint Zsombor

A szerbek legnagyobb gólszerzési lehetősége: a csapatkapitány Dusan Tadics csúnyán elhibázta a 44. percben
megítélt büntetőt

Fotó: Péter Ferenc közösségi oldala



Örökségünk: a múlt és a jövő ta-
lálkozása mottóval szervezi a IX.
Székelyföld Napokat Hargita, Ko-
vászna és Maros megye, közösen a
székelyföldi kulturális intézmé-
nyekkel, helyi közösségekkel és
civil szervezetekkel. A rendezvény-
sorozat kiemelkedő és egyben nyi-
tóünnepsége volt az Orbán
Balázs-díj-átadó, amelyre a csíksze-
redai Mikó-várban került sor októ-
ber 12-én. A három székelyföldi
tanácselnök mellett a hivatalos
megnyitón jelen volt Kelemen
Hunor RMDSZ-elnök, Sógor Csaba
európai parlamenti képviselő, Ko-
rodi Attila parlamenti képviselő is.
A kulturális örökség évének jegyé-
ben kiosztott díjakat idén Kovászna
megyéből Jánó Mihály művészet-

történész, Maros megyéből Csíky
Boldizsár zeneszerző, Hargita me-
gyéből Köllő Miklós építész vehette
át.

Ráduly Róbert Kálmán, Csíksze-
reda polgármestere beszédében arra
buzdított mindenkit, hogy a min-
dennapokban is köszöntsük egy-
mást, és gondoljunk hálával azokra
az emberekre, akiknek köszönhe-
tően Székelyföld mint fogalom lé-
tezhet a nagy utazó, Orbán
Balázstól számítva napjainkig.

Tóth László, Magyarország Csík-
szeredai Főkonzulátusának vezetője
köszönetet mondott a három szé-
kelyföldi megye vezetőségének,
amiért közösen szervezik a Szé-
kelyföld Napokat, valamint a díj
üzenetére hívta fel a figyelmet.

„Ma, talán jobban, mint bármikor a
történelem során, nagy szükségünk
van olyan személyiségekre, olyan
lámpás emberekre, mint a ma kitün-
tetésben részesülők, akik segítenek
az eligazodásban, akik jó példával
elöl járva megmutatják számunkra
a helyes irányt” – hangsúlyozta a
főkonzul.

„Székelyföld értéket adó térség:
1000 éve Erdélyben és 100 éve Ro-
mániában. Addig és addig ismétel-
jük, amíg természetes és
elfogadott lesz, hogy itthon, szü-
lőföldünkön jogunk van boldo-
gulni, gyarapodni, értéket
teremteni úgy, ahogy elődeink is
tették évszázadokon keresztül.
Mert a múlt iránytűje a jövőnek és
nekünk, itt, Székelyföldön van

múltunk, tehát van amire jövőt
építeni. De kell hogy legyen jele-
nünk, élhető jelenünk! A jelen mi-
nőségét pedig meghatározzák a
Székelyföldön most alkotó, érté-
ket teremtő lámpás emberek” –
fogalmazott ünnepi beszédében
Tamás Sándor, Kovászna Megye
Tanácsának elnöke, aki nemcsak
gratulált, de meg is köszönte Jánó
Mihály művészettörténésznek,
hogy tudását Székelyföld szolgá-
latába állította.

„Székelyföld kulturális értékei-
nek gazdagságát, amelyre mindany-
nyian büszkék vagyunk, az itt élő és
alkotó székelyföldi embereknek kö-
szönhetjük. Az Orbán Balázs-díjat
azért hoztuk létre, hogy évről évre
elismerjük azoknak a kiemelkedő
székelyföldi magyaroknak a mun-
káját, akik munkásságukkal és éle-
tükkel nemcsak a magyar kultúrát,
hanem az erdélyi magyar közössé-
get is szolgálják. Maros megye idén
Csíky Boldizsár zeneszerzőnek
adományozza az Orbán Balázs-
díjat, aki tehetséges művészként az
erdélyi zenei élet egyik meghatá-
rozó alakja, de nem csak alkotásai-
val járult hozzá az erdélyi kulturális
élet gazdagításához, hanem tanár-
ként, művelődésszervezőként is je-
lentős szerepet játszik a kulturális
élet alakításában. Azoknak az erdé-
lyi alkotóknak a sorába tartozik,
akik folyamatosan tenni próbáltak
azért, hogy más legyen a jövőnk
Marosvásárhelyen, Székelyföldön,
Erdélyben” – méltatta az idei
Maros megyei díjazottat Péter Fe-
renc, Maros Megye Tanácsának el-
nöke.

A Maros megyei díjazott, Csíky
Boldizsár zeneszerző, a Marosvá-
sárhelyi Állami Filharmónia mű-
vészeti titkára, majd igazgatója,
középiskolai és egyetemi tanár. „A
kulturális örökség marosvásárhe-
lyi és erdélyi nagykövete, Orbán
Balázs-mércével mérhető uomo
universale. Csíky Boldizsár az er-
délyi magyar kultúra végvári vi-

téze, a lángot őrző, virrasztó ka-
tona, aki abban hisz, hogy a kultu-
rális tőke lehet az a megtartó erő,
amely minket, erdélyi magyarokat
megmenthet a betagozódástól. A
romániai magyar kisebbség képvi-
selőjeként nem vonulhatott el a
komponista elefántcsont tornyába.
Tudatában volt annak, hogy ki-
sebbségiként sokszorozott pluszte-
vékenységet kell bevállalni a
kultúramentés ügyéért. Szolgálat-
ként élte meg az összes, önként
vállalt többletfeladatot. Évtizede-
ken keresztül felelős pozícióban
irányította a magyar kulturális
örökség ügyét. Tudta, hogy neki itt
és most mi a feladata, és emellett
következetesen kitartva, mindvé-
gig hű maradt szülővárosához,
Marosvásárhelyhez” – fogalma-
zott laudációjában Benedek Tibor
Magor, a Marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetem adjunktusa, egykori
tanítvány.

Csíky Boldizsár nem tudott sze-
mélyesen részt venni az ünnepsé-
gen, ezért a díjat felesége, Csíky
Szabó Ágnes vette át, és ő tolmá-
csolta a jelenlévőknek a művész
üzenetét.

Fontosak az olyan emberek,
akiktől tudunk tanulni, és példájuk
követhető. Ugyanakkor olyan em-
berekre van szükség, akik minket,
döntéshozókat a döntések előkészí-
tésében nagyban tudnak segíteni.
Ha jó döntéseket tudunk hozni,
mindannyian bizakodhatunk, hogy
fiataljaink haza fognak térni, ezért
értékeljük Köllő Miklós munkáját”
– méltatta Borboly Csaba, Hargita
Megye Tanácsának elnöke a Har-
gita megyei díjazottat.

A Csíki Játékszín színészei és a
csíkszeredai Nagy István Művészeti
Líceum diákjainak előadásai emel-
ték a rendezvény színvonalát.
Ugyanakkor felléptek a Kis Virtuó-
zok, amelynek tagjai az elmúlt na-
pokban a borospataki skanzenben
megszervezett mesterkurzuson vet-
tek részt.
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Október 10-én ünnepeltük a 70
éves érettségi találkozónkat. Az
1947-48-as iskolai évben végeztünk
az egykor nagy tekintélynek és hír-
névnek örvendő Marosvásárhelyi
Magyar Tannyelvű Tanítóképző In-
tézetben. Két nagy létszámú leány-
és egy 48 diákot számláló fiúosz-
tály. Sajnos a 48 fiúból 45-en vég-
leg eltávoztak az élők sorából, úgy,
hogy ezt a találkozót mindössze
hárman értük meg: Derzsi Ferenc
91 éves (Szováta), Szélyes Ferenc
90 éves (Marosvásárhely) és Szilá-
gyi Domokos 92 éves (Marosvásár-
hely). Nagy bánatunkra Derzsi Feri
egy súlyos betegség következtében
már néhány hónapja ágyban fek-
szik, és véleménye szerint nincs ki-
látás arra, hogy a közeljövőben
talpra álljon. Amikor meglátogat-
tuk, arra kért bennünket, hogy ha
csak ketten is, de adjuk meg a mód-
ját, és tartsuk meg a találkozót, úgy,
ahogy eddig tettük. Kérésének ele-
get tettünk, és október 10-én ketten
megtartottuk a hetvenedik érettségi
találkozót. 

Természetesen az eddigiektől el-
térően, korunkhoz és lelkiállapo-
tunkhoz illően, csendben,
öregesen, a Szélyes Feri lakásán,
egy üveg bor mellett ünnepeltünk.
Azzal kezdtük, hogy névsorolvasás

és osztályfőnöki óra helyett feláll-
tunk, és egyperces néma csendben
főhajtással, kegyelettel emlékez-
tünk szeretett tanárainkra és el-
hunyt osztálytársainkra,
barátainkra. Megható volt. Köny-
nyeinkkel küszködtünk, és jó ideig
nem tudtunk megszólalni és egy-
más szemébe nézni. (Titokban egy
kicsit mind a ketten önmagunkat is
sirattuk.) 

Aztán hálát adtunk Istenünknek,
hogy aránylag elfogadható egész-
ségben megértük mind a ketten ezt
a magas kort, és egyetértettünk
abban, hogy ilyen korban is lehet
bizakodással, reménykedve élni,
úgy, hogy nem várjuk, nem gondo-
lunk a Nagy Óra ütésére. Visszaper-
gettük életünket, és
megállapítottuk, hogy olyan nehéz
korban tanultunk és dolgoztunk,
amilyent talán egyetlen generáció
sem élt át. A négy év gimnáziumi
osztályt 1940 és 1944 között végez-
tük, életünk legboldogabb idősza-
kában, amit azonban fájdalmasan
beárnyékolt és tragikussá tett a II.
világháború. A tanítóképzőt az
1944-45-ös iskolai évben kezdtük,
amikor a háború borzalmai és tragi-
kus következményei minden téren
éreztették negatív hatásukat. Sze-
génység, éhezés, árván maradt di-

áktársak, kilátástalanság, reményte-
lenség, hadifogságban szenvedő
apák, testvérek, rokonok.

A tanítóképző mind a négy osz-
tályát úgy végeztük el, hogy nem
volt egyetlenegy tankönyvünk sem.
Diktálás utáni jegyzetekből tanul-
tunk. Az első évet a mai Papiu líce-
umban kezdtük, amelyik addig a
magyar tanítóképzőnek és a ma-
gyar kereskedelmi iskolának adott
otthont. A másodév megkezdésekor
a „többségiek” úgy kirúgtak onnan,
mintha ott se lettünk volna. Az új
„tulajdonosok” az iskola ablakaiból
köpködtek bennünket, gúnyos, trá-
gár szavak kíséretében röhögtek
rajtunk, amíg mi fájó szívvel, lehaj-
tott fejjel, kivert kutyákként hord-
tuk ki saját bútorainkat az
épületből. Bentlakást a volt tank-
laktanyában kaptunk, ahol rideg,
mostoha körülmények között ten-
gettük napjainkat. Tanulmányain-
kat ott folytattuk, ahol kegyelemből
egy-egy tantermet kiszorítottak
számunkra. A leányosztályok egy
része a volt 10-es sz. elemi iskolá-
ban, a szülészet mellett, másik ré-
szük és mi, a fiúosztály a
református kollégium egyes tanter-
meiben tudtuk folytatni. Átéltük az
1946-47-es szárazság miatti sze-
génységet, éhezést, az 1948-as ál-

lamosítást, a tanügyi reformot,
amely megszüntette az egyházi is-
kolákat. 

Érettségi után frissen írott diplo-
mával és kinevezési oklevéllel a
zsebünkben szétszóródtunk a szél-
rózsa minden irányába, Csángó-
földtől a Bánságig, Máramarostól a
Zsil völgyéig. Bárhová vetett a
sors, mindenhol valamennyien lel-
kesedéssel, szívvel-lélekkel, rendít-
hetetlen hűséggel és minden
tudásunkkal szolgáltuk azt a népet,
amelyből mi magunk is vétettünk.
Erre tanítottak, erre neveltek min-
ket a tanítóképzőben négy éven ke-
resztül. Pályafutásunkat szép
reményekkel, nagyszerű tervekkel
kezdtük, a világot és a saját jövőn-
ket csakis rózsaszínben láttuk.
Aztán jöttek a szörnyű csalódások,
kiábrándulások, pofonok. A prole-
tárdiktatúra urainak szemében az
értelmiség fekete bárány volt. Így
mindenekelőtt a falusi tanítók, taná-
rok tekintélyét rombolták le (a lel-
készekről nem is beszélve!),
kötelezve, felhasználva minden
megalázó munkára. Kerítésekre,
kapukra propagandajelszavakat
írni, a kulákság ellen uszítani, a kol-
lektivizálás megszervezésének szó-
szólói lenni, a tanítványoknak
megtiltani a templomba járást, kon-

firmálást, bérmálást, a sátoros ün-
nepek megtartását, karácsonyfa-dí-
szítést és még sorolhatnánk. 

A mi osztályunk egységes, erős,
összetartó osztály volt, 90 százaléka
falusi gyerekekből tevődött össze.
Ilyen összetartók voltunk az érett-
ségi találkozók megszervezésében,
megtartásában is. Az első négy
érettségi találkozónkat 10 évenként
tartottuk, közösen a két leányosz-
tállyal. Az ötvenediknél mi, a fiú-
osztály úgy döntöttünk, hogy a
következőket ötévenként fogjuk
tartani. Ezt be is tartottuk, majd a
hatvanadik találkozónkon, mire már
nagyon megfogyatkoztunk, elhatá-
roztuk, hogy amíg élünk, minden
évben fogunk találkozni, és minden
időközben elhunyt osztálytársunk-
nak elmegyünk a temetésére, egy-
egy szál virággal a kezünkben.
Ezúttal csak ketten jelenhettünk
meg, és ketten döntöttünk úgy,
hogy elmegyünk egymás temeté-
sére, mindaddig, amíg csak egy
marad hármunk közül. Kezet ad-
tunk rá, hogy ezt is be fogjuk tar-
tani. Végleges távozásunk
sorrendjét nem tudtuk eldönteni,
abban maradtunk, hogy ezt a Jóis-
tenre bízzuk.

Szilágyi Domokos

Átadták a 2018-as Orbán Balázs-díjakat
Maros megye díjazottja Csíky Boldizsár zeneszerző

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

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók minden
esetben tüntessék fel telefonszámukat  és lakcímüket.  

Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

Egy hetvenéves érettségi találkozó

Csíky Szabó Ágnes átveszi Péter Ferenctől a Csíky Boldizsárnak adományozott díjat

Szerkeszti: Mezey Sarolta



Politika, oktatás-nevelés és
irodalom az Erdély TV-ben

A Metszet többek között a Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) csík-
szeredai ülésének összefoglalójával jelentkezik ma 20 órától.

Az Artériákban egy korábbi műsor felvételét tekinthetik meg: 20.30
órakor Leskó Barbara szociálpedagógus, a Gyulafehérvári Caritas szé-
kelyudvarhelyi roma integrációs központjának vezetője beszél a tevékeny-
ségről. Az Erdélyi kávéház vendége ma 21.30 órától Vida Gábor író, a
Látó szépirodalmi lap szerkesztője.

Október 14-én, szombaton délben legelőtakarítás
közben lángra lobbant a Ratosnyához tartozó
Kompi- (Poiana Compilor) és Kulmi- (Poiana Cul-
mii) mező. A szárazság miatt a tűz gyorsan elter-
jedt, a láng a legelőket övező fákba is belekapott.
A ratosnyai önkéntes tűzoltók, az erdészeti hivatal

alkalmazottai, több helybéli önkéntes és a kataszt-
rófavédelmi felügyelőség tűzoltói siettek a hely-
színre, hogy megfékezzék a lángokat. A munkában
segítettek a megyei hegyimentők is. Információink
szerint több hektár legelő égett le. A tüzet éjfél
körül oltották el. 

Hat dalkar részvételével Csíkfalva
községben tartotta meg a hét végén
idei nyárádmenti találkozóját a Sep-
rődi János Kórusszövetség.

Az évente megrendezett őszi kórustalálko-
zóival a szövetség egykori vezetője, a néhai
Nagy Ferenc csíkfalvi zenetanár, karnagy
emléke előtt tiszteleg. Az idei rendezvényre
a megszokottnál korábban, október közepén
került sor a Bethlen Gábor Alap és néhány
nyárádmenti magánszemély, kisvállalkozó és

a helyi önkormányzat támogatása, hozzáál-
lása révén.
Nem politikusként egyesítette a magyarságot

Vasárnap délben gyönyörű őszidőben ta-
lálkoztak a kórusok Csíkfalva központjában,
az általános iskola előtt, a Nagy Ferenc em-
lékére öt évvel ezelőtt emelt emlékmű körül,
ahol felhangzott a néhai tanár kedvenc nép-
dala, A csitári hegyek alatt…

A Seprődi János Nemzetközi Kórusszövet-
ség megalapítóját és örökös elnökét egykori
tanítványa, későbbi barátja, Szakács-Mátyási

Endre méltatta. Nagy Ferenc nemcsak peda-
gógusa, hanem igazi zenei lelkésze volt Csík-
falvának, és zenei nevelője az egész
Kárpát-medencének. Az általa végzett pergő,
aktív munkát nemcsak hogy követni, de ma-
gára vállalni sem tudta azóta senki, s a csík-
falvi iskolában végzett zenei nevelést sem
folytatta más azóta. A ránk hagyott feladatot
nehéz az ő ritmusában folytatni, mert mun-
káját áldozatosan végezte, sem lelki, sem fi-
zikai akadályokat nem ismert. Tudta, hogy a
zene meghatározó az ember, a falu, a nemzet
életében, ezért egyrészt a kottaismeretet a be-
tűismerettel egyenrangúnak tartotta, és ezt
követelte másoktól is, másrészt az általa vég-
zett hangszeroktatás érezhetővé és kézzelfog-
hatóvá vált ezen a településen, akik „kínnal,
verejtékkel” tanultak a keze alatt, azok ma
énekelnek, zenélnek, másokat is erre oktat-
nak. Nagyot tudott álmodni, és ezért tenni
is, bejárta a Kárpát-medence minden tájegy-
ségét, zenetanárokkal, kántorokkal, tanítók-
kal, karvezetőkkel építette a kapcsolatot,
hogy a zene, az éneklés révén ismét egybe-
fogja a magyarságot, felébressze és össze-
kösse az Árpád-kori egységet. Az 1989-es
forradalom után újraszervezte az egykor ál-
tala elindított és a diktatúra által betiltott
nyárádmenti kórustalálkozókat. Munkája
révén „a nemzet most jó úton hatad”, és
„ebben a felébredésben a mi éneklésünknek
is nagy szerepe van” – hangsúlyozta Sza-
kács Endre. 

Nagy Ferenc halálának tizedik évforduló-
ján az emlékműnél a kegyelet és tisztelet ko-
szorúit helyezték el a résztvevők, míg a
kórustalálkozóra a jobbágyfalvi művelődési
otthonban került sor, ahol a nyárádszeredai

Bocskai István Dalkar, a jobbágyfalvi Nagy
Ferenc Férfikar, a marosvásárhelyi Cantuale
énekegyüttes és a Bernády György Kamara-
kórus mellett a magyarországi Kakasd német
nemzetiségi kórusa, valamint a Sebestyén
Ádám Székely Társulat Csillagösvény nép-
dalköre is megörvendeztette szereplésével a
közönséget. A két és fél órás műsorban
Weber, Schubert, Ramaux, Liszt, Kodály mű-
veiből szólaltattak meg, de nem hiányoztak a
népdalcsokrok sem, imák, spirituálék is el-
hangzottak. Szakács-Mátyási Endre szerint
Nagy Ferenc mindezt végighallgatta Liszt
vagy Kodály oldalán, és hallotta, amit a zene
nyelvén „magunkról elmondtunk” Csíktól
Bukovináig és a Nyárádmentéig. A Seprődi
János Kórusszövetség elnöke, Márton Barna
Zsolt azt emelte ki felszólalásában, hogy a
Trianon által szétszaggatott magyarságot nem
a politikusaink, hanem az emberi kapcsolatok
és a zene révén elsőként Nagy Ferenc egye-
sítette.
Folytatni szeretnék

A hét végén – szerencsés véletlen egybee-
sés folytán – egy másik rendezvénynek is
házigazdája volt Csíkfalva, amely testvérte-
lepüléseit látta vendégül egy európai támo-
gatású projekt keretében, így léphettek fel a
kakasdi kórusok is a találkozón. A rendez-
vény keretében ötéves testvérkapcsolatát is
megünnepelte a két település, ez alkalomból
Balogh István Csíkfalva, Sebestyén Gábor
Kakasd nevében írt alá okmányt, majd a kap-
csolat sok-sok további öt évére koccintottak,
de nem felejtettek el megemlékezni a kapcso-
lat kezdeményezőjéről és mozgatójáról, a
nyár végén elhunyt Bányai Károly kakasdi
polgármesterről sem.

Vályi Gyula szobra Marosvásárhelyen, a vár északi fala mellett Fotó: Nagy Tibor

Vályi Gyulára emlékeznek
Marosvásárhely nagy szülött-
jére, Vályi Gyulára, a világhírű
matematikusra emlékeznek
halálának 105. évfordulója al-
kalmából. A rendezvényre ok-
tóber 20-án kerül sor a Vályi
Gyula Matematikai Társaság
szervezésében. 

A rendezvény 10 órakor kezdő-
dik a marosvásárhelyi Bolyai Far-
kas Elméleti Líceum dísztermében,
ahol dr. Weszely Tibor Vályi Gyula
és Marosvásárhely címmel tart elő-
adást, ezt követően Nagy Attila: Da
Vinci álma, In memoriam Vályi
Gyula című verse hangzik el Kilyén
Ilka színművész előadásában. Az
előadások sorában Erős Csaba a
Vályi család szerepét méltatja a
XIX. századi Marosvásárhelyen.
Ezt követően bemutatják dr. Oláh-

Gál Róbert Kiegészítések Vályi
Gyula életművéhez című könyvét.
Sebestyén Júlia, a Vályi Gyula Ma-
tematikai Társaság tiszteletbeli el-
nöke Vályi Gyula emlékének
ápolásáról értekezik, majd a társa-
ság elnöke, dr. Domokos József, a
társaság tevékenységét ismerteti. Az
ünnepi megemlékezésen átadják a
matematikus nevét viselő díjat is. 

A rendezvény a Vályi Gyula-em-
lékműnél koszorúzással folytatódik.
Az emlékezők innen a református
temetőbe, Vályi Gyula szüleinek
sírjához vonulnak, ahol a történelmi
egyházak lelkészeinek jelenlétében
leleplezik a Sebestyén Júlia által ál-
líttatott kopjafát, Stupár Attila alko-
tását. Énekel a marosvásárhelyi
felsővárosi református egyházköz-
ség kórusa. (mezey)
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A rendezvényen hat kórus lépett színpadra Fotó: Gligor Róbert László

Számvetés, emlékezés és folytatás
Szólt a dal Csíkfalván

Legelő- és erdőtűz a Kelemen-havasokban 

Gligor Róbert László

Október 8-án, hétfőn isme-
retlen tettesek betörték a mező-
csávási ravatalozó ajtaját.
Behatoltak az épületbe, de nem
vittek el semmit. Az épület a be-
töréskor üres volt. Ugyanakkor
elvágták a ravatalozótól alig 50
méterre levő – műemlék – ha-
rangláb órájának súlyait tartó
kötelet. A nehezékeket már nem
tudták elvinni a helyszínről,
egyéb kárt nem okoztak. Az
egyháziak értesítették a rend-
őröket, akik a helyszínen ujjle-
nyomatot vettek, egyelőre
ismeretlen tettes után nyomoz-
nak. 

Rablási kísérlet 

Böjthe Beyer Barna drónfelvétele



ADÁSVÉTEL

ELADÓ 75 m2-es lakás (ház első
emeletén): 3 szoba, konyha, fürdő-
szoba, előszoba, 46 m2 terasz, saját
hőközpont. Ugyanabból az előszobá-
ból nyílik egy egyszobás lakás saját
hőközponttal: 24 m2-es szoba, 8 m2-
es konyha és 5 m2-es fürdőszoba.
130 m2-es pince. 98 m2 telekkönyve-
zett saját terület közös udvaron. El-
fogadok cserét is a II-es zónában.
Ára alkudható. Tel. 0744-610-269.
(sz.-I)

VALÓDI MÉZ a termelőtől! Tel. 0744-
474-863. (10318)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(10706-I)

VÁSÁROLOK 800-900 m2 területet
Szentpál, Nyárádtő, Ákosfalva
környékén. Tel. 0744-852-002. (2076)

MINŐSÉGI alma eladó direkt a ter-
melőtől: étkezési, lének és ipari fel-
használásra. Tel. 0747-680-500.
(2030-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (10762-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(10763-I)

KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0759-
439-840, 0748-977-768. (10834-I)

ELADÓK 130-150 kg-os disznók,
valamint malacok. Házhoz szállítjuk. Tel.
0728-971-777. (10847)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0755-439-394.
(10853)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-707-713.
(10853)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0745-793-
465, 0740-570-753. (10857)

TŰZIFA eladó. Tel. 0746-189-919.
(10863)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Oproiu Ioana-
Nicolette névre  vonatos utazásra szóló
kedvezményes diákigazolványom. Sem-
misnek nyilvánítom. (10864)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2080) 

INGYENES endokrinológiai vizsgá-
lat, laboratórium, mellechográfia,
mammográfia, csontritkulásszűrés.
Tel. 0265/311-771. (1993)

HŰTŐK javítása lakásán garanciával.

Tel. 0748-020-050. (10678)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

mélyzettel. Tel. 0749-543-104. (1778-I)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjavítást

Lindab lemezzel és cseréppel,

ácsmunkát, készítünk teraszt fából stb.

Tel. 0748-669-239. (10736-I)

BÁRMILYEN munkát vállalunk: cse-

répforgatás, csatornajavítás, Lindab

lemez, ácsmunka. Tel. 0743-799-

833. (2051)

VÁLLALUNK tetőszigetelést, garázs-

szigetelést bitumennel, kátránnyal. Tel.

0743-618-971. (10764)

VÁLLALUNK tetőfedést cseréppel

vagy lemezzel, készítünk fából te-

raszt, bármilyen kicsi javítást elvég-

zünk. 15% kedvezmény

nyugdíjasoknak. Tel. 0745-680-818,

Csaba. (10737-I)

TETŐJAVÍTÁS, ácsmunka, lefolyó-

csatornák, külső-belső vakolás, 

festés. Tel. 0751-471-965, 0726-638-

909. (2013)

IRODATAKARÍTÁST vállalok. Tel.

0365/433-770, 0755-391-091. (10842)

TETŐFEDÉS cseréppel vagy Lindab

lemezzel, készítünk teraszt fából,

ezenkívül bármilyen kisebb javítást

vállalunk. Tel. 0749-798-244. (10819-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, csatorna-,

lefolyójavítást, festést, vakolást és

gipszkartonszerelést. Tel. 0751-471-

965, 0726-638-909. (10854)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett férj, testvér, nagybá-

csi, keresztapa, sógor, jó szom-

széd, 

ERDŐS ÁRPÁD 

78 éves korában csendesen

megpihent. Temetése október

16-án 13 órakor lesz a református

temetőbe, református szertartás

szerint. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (10836-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

szeretett sógorunk, nagybácsink

és keresztapa, 

ERDŐS ÁRPÁD 

78 éves korában csendesen

megpihent. Szép emléked szí-

vünkben mindig élni fog. Nyu-

godjál békében!

Id. és ifj. Borsos család és az

Antal család. (10836-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesapa, testvér,

nagytata, rokon, jó szomszéd, az

ákosfalvi születésű 

BÓDI ISTVÁN 

az ákosfalvi SMA volt dolgozója 

2018. október 15-én, életének

84. évében, türelemmel viselt

betegség után csendesen meg-

pihent. Utolsó útjára október 17-

én, szerdán 14 órakor kísérjük

az ákosfalvi temetőbe. Emléke

legyen áldott, nyugalma csen-

des! 

A gyászoló család. (mp.-I)

Bánatos szívvel tudatjuk mind-

azokkal, akik ismerték és sze-

rették, hogy a drága jó

édesanya, nagymama, anyós,

rokon, barát, 

BARTHA ADÉL ETELKA 

életének 84. évében, türelemmel

viselt, hosszú betegség után

csendesen elhunyt. Temetése

2018. október 17-én 14 órakor

lesz a marosvásárhelyi katolikus

temetőben, egyben köszönetet

mondunk mindazoknak, akik

gyászunkban osztoznak. 

A gyászoló család. (10865-I)

Szomorú szívvel, de a föltáma-

dás és a viszontlátás reményével

eltelve tudatom, hogy drága

édesanyám, a jobbágytelki szüle-

tésű

LÁSZLÓ MARGIT

született Bereczki

drága nagymama, testvér, rokon,

barát, jó szomszéd, ismerős te-

metése 2018. október 19-én, pén-

teken 15 órától lesz, szentmise

keretében, a budapesti, felsővízi-

városi Szent Anna-templomban.

Tudom, édesanyám, a Mennyben

találkozunk,

de addig itt a földön szívünkben

hordozunk!

Annyi jót tettél rövid életedben,

hited üdvözített, nyugodj hát bé-

kében!

Szerető leányod, Júlia és uno-

káid: Virág és Sanci (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és mély

együttérzésünket fejezzük ki a

gyászoló családnak JAKAB

SÁNDOR elvesztése miatt

érzett fájdalmában. A Kikeli

család és a Procardia

munkaközössége. (sz.-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)

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

MAROSVÁSÁRHELYI SZÉKHELYŰ CÉG irodai munkára dinamikus, jó kommunikációs képesség-
gel rendelkező MUNKATÁRSAKAT keres. Teljes vagy részidős foglalkoztatás, kiemelkedő kereseti le-
hetőség. A CV-ket az office@ghidulprimariilor.ro e-mail-címre kérjük küldeni. Tel. 0740-115-625. (20570)

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

VARRODA alkalmaz SZABÓT, VARRÓNŐKET, FELTÖLTŐT gépekhez. Tel. 0742-298-872. (20562-I)

A nyárádtői CONCRETE ÉTTEREM FELSZOLGÁLÓT, PINCÉRT keres. Az önéletrajzokat az 
office@hotelconcrete.ro e-mail-címre várjuk, vagy érdeklődni lehet a 0731-309-960-as telefonszámon.
(20567)

AZ ELITE DISPLACEMENT KFT. felvételt hirdet NÉMETORSZÁGI MUNKÁRA, IDŐSEK ÁPO-
LÁSÁRA, FELÜGYELETÉRE. Amit biztosítunk: versenyképes fizetés, ingyenes oda-vissza utazás,
egészségügyi biztosítás,  munkaszerződés,  dupla bérezés az ünnepnapokra, teljes körű ügyintézés a mun-
kaviszony idejére. A havi bérből a cég nem von le semmiféle jutalékot. Jelentkezéseket az alábbi telefon-
számon várunk:  0757-183-185. (62778-I)

KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz tapasztalattal rendelkező ÁLTALÁNOS ASZTALOST és
ADMINISZTRÁCIÓS MUNKÁT VÉGZŐ SZEMÉLYZETET előkönyvelési teendőkre. Kiváló munka-
körülményeket, vonzó fizetést, étkezési jegyeket ajánlunk. Részletekért hívjanak a 0744-196-704-es te-
lefonszámon. (20579-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG BOLTI ELADÓT alkalmaz. Ha kedveled a kihívásokat és szeretnél egy jó csa-
patban dolgozni, akkor nálunk a helyed. Munkádért cserébe megbecsülés, bónuszok és versenyképes jut-
tatás jár. Várjuk önéletrajzodat a hr@kovacs.ro címre, vagy érdeklődj a 0736-391-528-as telefonszámon.
(sz.-I)

MŰEMLÉKEK RESTAURÁLÁSÁRA  SZAKOSODOTT KFT. MUNKAERŐT alkalmaz. Bővebb
információk a következő telefonszámon: 0731-709-613. (sz.-I)

ALKALMAZUNK SEGÉDMUNKÁST, LAKATOST és HEGESZTŐT Nagyernyébe. Tel. 0752-069-
079. (20584-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Szünetel 
az ivóvíz-szolgáltatás 

Az Aquaserv Rt. értesíti a fogyasztókat, hogy hálózatfejlesztési
munkálatok miatt ideiglenesen felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást
október 17-én 9 és 16 óra között (hozzávetőleges időpont) Marosvásár-
helyen a Bodoni, Bogáti, Nyírfa, Malomfalvi, Caraiman, Gyulafehér-
vári utcákban, valamint a Ludasi utca 24–32. és a 27–31. szám alatt. 

Az ivóvíz- és csatornahálózat-fejlesztési felújítási munkálatokat,
valamint a szivattyúállomások építését az Európai Unió Kohéziós
Alapjából támogatják Maros megye ivóvíz- és csatornarendszer-
felújítási és -bővítési terve alapján. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a vízhálózat üzembe helye-
zését követően a vezetékeken rövid ideig lerakódással telt, zavaros
víz folyik, ami csupán háztáji használatra alkalmas. Elnézést ké-
rünk a kellemetlenségért. 

Köszönjük a megértést. 
A marosvásárhelyi Aquaserv Rt. 
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

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

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

A marosvásárhelyi Ingatlan- és Piackezelő Kft. 
kikiáltásos nyilvános árverést hirdet kereskedelmi helyiségek

bérbeadására:
1.) helyiség raktárnak, 65 m2, a nagypiacon (Cuza Vodă)
2.) helyiség közélelmezésre, 63 m2, a nagypiacon
3.) helyiség illemhelynek, 31 m2, a nagypiacon
4.) helyiség kereskedelmi tevékenységre, 50 m2, az 1989. December 22. utca 35. szám alatti piacon
5.) helyiség közélelmezésre, erre a célra kialakított épületben, 164 m2, az ócskapiacon
6.) helyiség közélelmezésre, 50,80 m2 a nagypiacon
7.) helyiség közélelmezésre, 56,50 m2 a nagypiacon
8.) helyiség raktárnak, 46,2 m2 a nagypiacon.

Az árverésre október 30-án 10 órakor kerül sor a Piackezelő Kft. Marosvásárhely, Cuza Vodă utca
89. szám alatti székhelyén. Bővebb felvilágosítás a részvételi feltételekről és a szervezésről az igazgató-
ságon. Kapcsolattartó Şomodi Gabriel. A dossziék benyújtásának határideje: október 26., 11 óra. 

A vezetőség

KLARA gyógyító és javasasszony a leghatékonyabban,
gyógynövényekkel, talizmánokkal, a legrövidebb idő
alatt oldja meg az önök problémáit. Segít az átkok és
kötések feloldásában, szétesett családokat egyesít,
sikert visz otthonukba és vállalkozásukba, segít az
impotenciában, epilepsziában, alkoholizmusban,
depresszióban, psoriasisban, reumában,
gyógyíthatatlan betegségekben stb. szenvedőknek.
Köszönetnyilvánítások: a marosvásárhelyi Kelemen
hálás, mert Klara segítségével meggyógyult epilepsziás
gyermeke; Dicsőben Karinához visszatért a kedvese;
Margit Gyergyóban kigyógyult a depresszióból, és
sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András hálásak,
mert gyermekük született; Corina köszöni, hogy férje
kigyógyult az impotenciából, alkoholizmusból; a
marosvásárhelyi Enikő köszöni, hogy ismét együtt lehet a kedvesével; Márton
Ákosfalváról a játékszenvedélyből gyógyult ki a segítségével; Marika hálás, mert
megszabadult a kötésektől, és ismét boldog lehet; Attila Marosvásárhelyről
köszöni, hogy újra együtt lehet a feleségével, hosszú és szomorú távollét után. 
Hívják bizalommal Klara asszonyt! 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

A LOCATIV RT. 
– Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2/A – 
nyilvános versenytárgyaláson bérbe

adja Marosvásárhelyen az alábbi, nem
lakás rendeltetésű helyiségeket:

1. 1848. út, aluljáró, 123,76 négyzetméter – közétkeztetés, sze-
rencsejáték, sportfogadás

2. Győzelem téri aluljáró, 10/2-es helyiség, 144,60 négyzetméter
– nemélelmiszer-kereskedelem

3. Nagydisznódi utca 1. szám, 41 négyzetméter –
szolgáltatás/iroda

4. Székely Vértanúk u. 10–12. szám, 87,28 négyzetméter – szol-
gáltatás/iroda

5. Ifjúsági utca 3. szám, 7,30 négyzetméter – szolgáltatás/iroda
A versenytárgyalásra 2018. október 29-én 10 órától kerül sor a

dokumentáció alapján, amelyet a Locativ Rt. székhelyén, a Bartók
Béla utca 2A szám alatt, a 7-es  irodában  lehet megvásárolni   (ára
100 lej) október 12-étől, naponta 8–12 óra között. Feliratkozni és
az iratokat  benyújtani október 26-án 12 óráig lehet.  

A versenytárgyaláson azok vehetnek részt, akik  a határidőig
benyújtják a részvételi dossziéjukat és licitálnak. 

Bővebb felvilágosítás  naponta a székhelyen és a 0265/260-375
(25-ös mellék) telefonszámon vagy a www.locativmures.ro honla-
pon.
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