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Legalább olyan adottságokkal bír,
mint Vármező

Óriási potenciál Illyésmezőben

Középpontban
a gyermek

A gyermek kerül a középpontba a segítő szakmában dolgozók X. konferenciáján, amelyre november 16-17-én
kerül sor Marosvásárhelyen, a Segítők
Baráti Köre és a Gyulafehérvári Caritas szervezésében.

____________2.
Nászta Katalin
beszélgetőkönyve...

Felismerni az idők szavát, a mából
szinte érthetetlen problémákat, a megoldani lehetetlen helyzeteket, meg a
mindig újratermelődőket is. Amitől a
színház és a színész lényegében
ugyanaz marad.

Szovátai vendégoldal a 6. oldalon

A szovátai önkormányzat önerőből javítja az illyésmezei kultúrotthont. A beruházás értéke 150 ezer lej. Fülöp László
Zsolt polgármester elmondta, hogy az
illyésmezői lakosok régi vágya az út leaszfaltozása is. Ezért a 13 utca leaszfaltozására leadott pályázatba belekerült egy
szakasz, amelyben érintett Illyésmező.

Mózes Edith

A Május 1. utca végig és a Patakmajor aljáig
is aszfaltos az út – magyarázta –, hozzátéve,
hogy az összekötő szakasz bekerül a 13 utca
közé, amelyre finanszírozást nyert az önkormányzat. Az elágazón túl, a Sebes hídjától fel
Illyésmező végéig ez a szakasz 4,6 kilométer.
Ez akkora összegbe kerül, hogy önerőből az
önkormányzat nem lenne képes megoldani.
„Terveink voltak ennek az utcának a leaszfaltozására, jelenleg aktualizáljuk, és reméljük,

Fotó: Nagy Tibor

hogy megoldódik. Nagy igény van rá, és Ilylyésmezőben óriási potenciál van. Mi úgy gondoljuk, hogy Illyésmező legalább olyan
adottságokkal bír, mint Vármező. Ugyanolyan
völgy, ugyanolyan katlan, az előnye Vármezővel szemben az, hogy közel van Szovátához.
Igény is van rá. Nem mindenki vágyik a fürdőtelepi zsongásra, van, aki a csendes vidéki
turizmust szeretné, és erre ideális lenne Illyésmező környéke.”

Mózes Edith

____________5.
Kalandok
Csillaghonban

Űrcsirkéket tartottak egyensúlyban,
holdpagodát építettek, átkeltek az űrlabirintuson, labdát dobtak a csillagokba, és még a bolygókat is
nyakukba akaszthatták a hét végén
zajlott Maros megyei gyermekfesztivál
résztvevői.

____________8.

Előjáték

A 2016-os parlamenti választások óta egyetlen napra
sem volt „uborkaszezon” a hazai politikában. Tüntetésről tüntetésre, botrányról botrányra, feljelentésről
feljelentésre, fenyegetőzésről fenyegetőzésre bukdácsolt
a kormány, hadakoztak a politikusok, fenyegetőzött az
elnök, próbálta a hatalmat leváltani az ellenzék. Az elnökválasztás közeledtével még inkább eldurvult a politikai csatározás. Hogy mást ne mondjunk, egyre
gyakrabban kerülnek potenciális elnökjelöltek a korrupcióellenes ügyészség célkeresztjébe.
Ezen a héten sem lesz másként. A legnagyobb érdeklődést bizonyára a first ladynek az országos főügyészségre szóló „meghívója” váltotta ki, ahol feljelentés
nyomán fogják kihallgatni. A feljelentésben az államelnök és a felesége mellett a család jegyzője is szerepel.
A vád ellenük okirathamisítás, pénzmosás, illetve bűnözői csoport szervezése törvénytelen javak szerzése érdekében. Egyelőre ismeretlen elkövető ellen indul
nyomozás, így nem használhatjuk, de nem is akarnánk
az állemelnök által előszeretettel alkalmazott „bűnöző”
jelzőt olyan személyekre, akikre nem mondott ki végleges ítéletet a bíróság. Nagy durranás a héten semmiképp sem várható, hiszen a vádiratot az
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 20 perckor,
lenyugszik
16 óra 49 perckor.
Az év 317. napja,
hátravan 48 nap.

Ma SZILVIA,
holnap ALIZ napja.
ALIZ: héber–germán–francia–angol eredetű női név, az
Alice névből ered, ez viszont
az Adelheid, Alexandra és
Elisabeth női nevek önállósult
beceneve angolul és franciául.

IDŐJÁRÁS

Tiszta égbolt

Hőmérséklet:
max. 130C
min. 10C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2018. november 12.

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,6586
4,1342
1,4475

160,4438

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

Megyei hírek

Hármas ünnep Marosludason

Hármas ünnepre készül Marosludas magyarsága. November 16-án, pénteken 18 órai kezdettel tartják meg a magyar
nyelv ünnepét, a magyar szórvány napját, és ekkor ünneplik a Hajdina néptáncegyüttes fennállásának 19. évfordulóját is. A ludasi művelődési házban a mezősámsondi
citera- és népdalcsoport, a csombordi Pipacs néptánccsoport, az 1-es Számú Általános Iskola diákjai, a Hajdina és
három hajtása – a Pohánka, a Tatárka és a Haricska néptánccsoportok – lépnek fel, a műsort táncház követi. A rendezvény fővédnöke Tóth László, Magyarország
csíkszeredai főkonzulja, a konzulátust Perczel László konzul, az ünnepség díszvendége képviseli.

Pokorny László fogadóórája

Dr. Pokorny László megyei tanácsos november 14-én,
szerdán 10.30 órakor Marosvásárhelyen, a Maros Megyei
Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságon (Trébely utca
7. szám, C épület) szociális és környezetvédelmi kérdésekben tart fogadóórát.

Segítők X. konferenciája

Középpontban a gyermek

A gyermek kerül a középpontba a segítő szakmában dolgozók X. konferenciáján, amelyre november 16-17-én kerül sor Marosvásárhelyen, a
Segítők Baráti Köre és a Gyulafehérvári Caritas
szervezésében.

Menyhárt Borbála

Kovács Emese, a Segítők Baráti Körének az illetékese
lapunknak elmondta, a konferencia célja támogatást nyújtani a segítő szakembereknek annak érdekében, hogy szakmai, gyakorlati ismeretekkel bővítsék a tudásukat.
Ugyanakkor lehetőséget nyújt az önismeretre, illetve arra,
hogy a szakmában dolgozók kapcsolatokat építsenek.
– A segítő munka akkor hatékonyabb, ha csapatban történik. A rendezvényen alkalom adódik arra, hogy az érintettek felvegyék a kapcsolatot rokon szakmák
képviselőivel, szélesedjen a látókörük, hiszen fontos például orvosként betekintést nyerni a betegség lelki oldalába
is, vagy az is, hogy amennyiben hittel kapcsolatos kérdések
merülnek fel, a segítő tudja, hogy kihez irányíthatja a segítségre szorulókat – mutatott rá az együttműködés jelentőségére az illetékes.
A segítők X. konferenciájának a tematikája a gyermek
köré épül, ugyanis a segítő szakmában dolgozók közül
sokan naponta kerülnek kapcsolatba gyermekekkel a munkájuk során, érzik a velük való munka felelősségét, a család, az iskola és más közösségek, a velük foglalkozó
felnőttek hatását, mely egy életre rányomja bélyegét a gyermek életére.
Kovács Emese kifejtette, aktuálissá váltak bizonyos kérdések, például az ADHD, azaz a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar, amelynek a jeleit egyre több gyereknél vélik
felfedezni a szakemberek. A pedagógusok is tapasztalják,
hogy ha nem is feltétlenül diagnosztizált esetekről van szó,
de több a szétszórt figyelmű gyerek, nehezebb fenntartani
az érdeklődésüket. A konferencia résztvevőinek ebben a témában is lehetőségük adódik bővíteni az ismereteiket, dr.
Csiky Miklós gyermekgyógyász, gyermekpszichiáter, a budapesti Bethesda Gyermekkórház főorvosa az ADHD megértésében nyújt segítséget a legújabb kutatások, illetve
másfél évtizedes szakmai tapasztalata alapján.
A konferencián emellett számos érdekes téma terítékre

kerül, amelyekkel a segítők munkájuk során nap mint nap
szembesülnek, többek között, hogy miként lehet segíteni a
gyermeket, hogy önmaga lehessen, felnőttként önálló életet
élhessen, illetve, hogyan dolgozhatók fel a gyermekkori
traumák. Mivel a konferencia elsősorban a segítő szakemberekre összpontosít, kiemelt figyelmet szentelnek a segítő
szakember gyermekkorának, a gyermekkorban gyökerező
segítő motiváció építő és hátrányt jelentő elemeinek is.
Az idei konferencián a budapesti Bethesda Gyermekkórház több szakembere osztja meg tapasztalatait a résztvevőkkel, dr. Csiky Miklós főorvos mellett Erőss Rebeka
klinikai szakpszichológus, integratív gyermekterapeuta a
traumafeldolgozás folyamatába nyújt betekintést. Komlósi
Piroska családterapeuta, klinikai szakpszichológus azokra
a gyermekkori hatásokra világít rá, melyek a segítő szerepét
befolyásolhatták. A Székesfehérvárról érkező Farnas István előadásából kiderül majd, hogy mit lehet tenni annak
érdekében, hogy a gyermekben a függőség kialakulását
megelőzzük. Dr. Szőcs Katalin pszichiáter Ázsiában és Afrikában dolgozott önkéntesként mélyszegénységben elő
gyermekekkel és fiatalokkal, és az ott szerzett tapasztalatait
osztja majd meg a jelenlévőkkel. A gyermekszegénység
problematikájáról szól dr. Raţ Cristina kolozsvári szociológus, egyetemi adjunktus előadása is, aki a romániai helyzetről számol be. Dr. Fóris-Ferenczi Rita pedagógus,
egyetemi tanár a gyermekekkel folytatott nyelvi és a nyelven túli kommunikáció, az odafordulás, a tapintat és a bizalom nyelvén való beszélés lehetőségeit járja körül,
Jakabos Barnabás jezsuita pap pedig a gyermekek és fiatalok védelméről beszél az abúzus problematikája mentén.
A műhelymunkákon Gherman Krisztina gyógypedagógus
a tanulási zavarral küszködő gyermekek megértésében
nyújt segítséget, Pokorny Emese gyógypedagógus pedig a
fogyatékkal élőkhöz segít közlebb kerülni. Dr. Vargancsik
Iringó szociálpedagógus és Oltyán Csilla gyógypedagógus
a Down-szindrómás gyerekekkel folytatott sütés, főzés tanulságairól számol be. Kedves Rita szociális munkás
workshopja a szenvedélybetegséggel terhelt családokban
élő gyermekek szükségleteinek a megértését segíti elő, dr.
Lazsádi Csilla a terápiás tér gyógyító lehetőségeit mutatja
be. Cosma István és Halász Júlia pszichodrámás műhellyel
készül, melynek keretében a bennük élő kis herceggel találkozhatnak a résztvevők.

Az inkontinenciától a hólyagdaganatig

Magyar nyelvű urológiai előadások szerepelnek a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület
továbbképző ülésszakának e heti programjában. Vendégelőadó dr. Pytel Ákos, a Pécsi Tudományegyetem Urológiai
Klinikájának (Általános Orvostudományi Kar) oktatója. November 15-én, csütörtökön 16–20 óra között a funkcionális
urológia, neurourológia, 16-án, pénteken az onkourológia
témakörében hangzanak el előadások.

Alvásszimpózium

A Szent Balázs Alapítvány november 16–17-én alvásszimpóziumot szervez a Gecse Dániel Református Orvosi és
Egészségügyi Szakkollégiumban. A szimpóziumon részt
vevő hazai és külföldi előadók az alábbi témakörökben tartanak előadást: az alvás élettana, alvás-ébrenléti egyensúly, cirkadiánritmus, az alvászavarok pszichodinamikai
szemlélete, nyugtalan láb szindróma, poliszomnográfia,
alvás-EEG, alvási apnoé. A pénteki előadások a 18 órára
időzített megnyitó után, a szombatiak reggel 9 órakor kezdődnek.

RENDEZVÉNYEK

Előadás az aromaterápiáról

Elmarad a Kós Károly Akadémia
mai előadása

Helyi termelők vására

Az újrakezdés receptjei

A Marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat Berek utca 1.
szám alatti székhelyén november 15-én, csütörtökön 17
órakor Aromaterápia mindennapjainkban címmel Borbáth
Annamária tart interaktív előadást az illóolajok jótékony hatásáról. A belépés ingyenes.
A Petry Látványműhely és Múzeum udvarán november 16án, pénteken 8–19 óra között újra megtartják a Local Farmers Market nevű vásárt, amelyen helyi termelők kínálják
eladásra termékeiket. A kínálatban kézműves sajtok, hentesáru, ékszerek, illatos szappanok, fűszerek, teák is szerepelnek.

Halálos motorbaleset

Szombat délután Kiscsergeden egy motorkerékpárt vezető
58 éves férfi elvesztette uralmát járműve fölött, amely az
úttestről egy patakba esett. A férfi a patak fölötti hídnak csapódott, és életét vesztette.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy Az erdélyi magyarság 100 éve címmel a Kós Károly Akadémia Alapítvány által szervezett történelmi előadás-sorozat
november 13-ai marosvásárhelyi előadása elmarad.
A Mentor Könyvek Kiadó november 13-án, kedden 18
órától az Iskola utcai zsinagógában bemutatja be Király
Kinga Júlia Az újrakezdés receptjei című könyvét. Az
életről, éhségről, reménységről szóló történeteket, a holokauszt-túlélőkkel készült interjúkat, az ő „receptjeiket”
tartalmazó kötetről Vida Gábor, Spielmann Mihály és Diamantstein György beszélget a szerzővel.

Sütő István verseskötete

A Székelyföld kulturális folyóirat, a Kós Károly Akadémia
és a Látó szépirodalmi folyóirat szervezésében Sütő István Válogatott versek című kötetét mutatják be november 14-én, szerdán 17 órakor a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem Stúdió termének előcsarnokában.

Fotó: Caritas (archív)

A Székely Könyvtár sorozatban megjelent kötetről beszélgetnek és a versekből felolvasnak: Fekete Vince,
Horváth Benji, Kovács András Ferenc, Lövétei Lázár
László, Markó Béla.

Rendkívüli kamarazeneest

November 15-én, csütörtökön 19 órakor rendkívüli kamarazeneestre kerül sor a marosvásárhelyi Kultúrpalota
nagytermében. Fellép a Tiberius vonósnégyes és a New
Zealand vonósnégyes, zongorán Gulyás Márta magyarországi és Gregor Desman szlovéniai művész, brácsán
a japán Haruka Nagao, gordonkán a Magyarországról
érkező Tomasz Máté játszik. Műsoron: G. Faure- és Mozart-művek. A hangversenyre az 5-ös számú bérletek
érvényesek.

Hármas könyvbemutató

A Látó Irodalmi Játékok és Színpad 92. és 93. rendezvényén Visky András, Papp Attila Zsolt és Borsodi L.
László könyveit mutatják be a marosvásárhelyi G Caféban. A Látó szerzőinek számító alkotók új köteteinek bemutatója a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár
keretében zajlik november 17-én, szombaton 14 és 15
órától. Házigazdák: Kovács András Ferenc és Varga
László Edgár. Támogató: NKA.
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Új fenntartható fejlődési stratégia

A kormány pénteken jóváhagyta a 2030-ig érvényes
fenntartható fejlődési stratégiát, a dokumentum a
Fenntartható Fejlődési Főosztály irányításával készült el; a stratégia végleges formája kiterjedt társadalmi egyeztetésre épül.

„Örülök, hogy Románia fenntartható fejlődési stratégiáját,
amelyen több mint egy évet dolgoztunk, ma jóváhagyta Románia kormánya. A stratégia kidolgozása során minél több társadalmi kategóriát igyekeztünk bevonni a munkába annak
érdekében, hogy különböző szemszögből alakítsuk ki nézeteinket és érveinket e programról. Nem volt könnyű munka,
ennek ellenére mindig volt energiánk, és motiváltak voltunk
a munka folytatására, hiszen tudjuk, hogy a fenntarthatóság
az egyedüli megoldás a jövő nemzedékei számára” – hangsúlyozta Borbély László államtanácsos, a kormányhoz tartozó
főosztály vezetője.
Románia fenntartható fejlődési stratégiája előirányozza a
2015-ben tartott ENSZ-közgyűlésen 193 ország által vállalt
Agenda 2030 keretstratégia gyakorlatba ültetését. Az államtanácsos megjegyezte, hogy a stratégia elfogadása nagyon fontos volt az Európai Unió Tanácsának romániai elnöksége
szempontjából.
„A fenntartható fejlődés Románia soros EU-elnökségének
prioritását képezi. A ma elfogadott stratégia még inkább segít
az Agenda 2030 gyakorlatba ültetésének irányításában, nem-

csak országos, de európai szinten is. Az Európai Unió továbbra is globális vezető szerepet óhajt betölteni a fenntartható
fejlődési stratégia célkitűzései érdekében. Ebben a kedvező
helyzetben Romániának kiváló esélye van arra, hogy a fenntartható fejlődés regionális központja legyen” – fűzte hozzá
Borbély László.
A Románia 2030 fenntartható fejlődési stratégiájának 17
célkitűzése három fő alappillért tartalmaz: gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi. A dokumentum egy intézményes
keret létrehozását is javasolja: a fenntartható fejlődés minisztériumközi bizottságát, amelyet a miniszterelnök vezet, és a
fenntartható fejlődést elősegítő csapatokat a fontosabb intézményekben, egy szakemberekből álló konzultatív tanácsot és
a civil társadalom szervezeteinek képviselőiből álló koalíció
létrehozását szorgalmazza.
„Mindennap azon dolgozunk, hogy közelebb kerüljünk a
17 célkitűzés megvalósításához. Ma nagy lépést tettünk, de a
fenntartható fejlődés útja folytatódik. A következő szakaszt
akkor fejezzük be, amikor véglegesítjük a cselekvési tervet.
Számunkra a kihívást az jelenti, hogy kialakítsuk a kritikus
tömeget a lakosság többségében, amely támogatja ezt a projektet. Az állampolgárok iránti nyitott magatartással, valamint
a stratégia által előirányzott intézményes keret kialakításával
érhetjük el ezeket a célokat” – összegzett Borbély. (RMDSZtájékoztató)

Évszázados erdőket tarolnak le a nemzeti parkokban

Újabb kötelezettségszegési eljárás indulhat Románia ellen amiatt, hogy 1,2 millió köbméter faanyag
tűnt el az elmúlt öt esztendőben a nemzeti parkokból – ez gyakorlatilag 3.600 hektár évszázados
erdőt jelent, azaz 7.200 futballpálya nagyságú területet – jelentette ki hétfői sajtóértekezletén Andrei
Ciurcanu, az Agent Green munkatársa.

A civil szervezet képviselője elmondta: brüsszeli hivatalos
forrásokból úgy értesült, előfordulhat, hogy a törvénytelen erdőirtások miatt újabb kötelezettségszegési eljárás indul Románia ellen.
Brüsszelben az Agent Green és az EuroNatur szervezetek
mutattak be jelentést a nemzeti parkokban és a Natura 2000
természetvédelmi területeken történő visszaélésekkel kapcsolatban.
„Újságírói módszerekkel végeztük a kutatást, mert az illetékes intézmények megtagadták, hogy adatokat szolgáltassanak. A Romsilva például azt állította, hogy ezek az adatok
titkosak. 2014-től kezdve – az ipari léptékű favágások miatt –
Románia 3.600 hektár évszázados erdőt vesztett, ez 7.200 futballpálya nagyságú területet jelent” – magyarázta Ciurcanu.
A szakember azzal szemléltette a jelenség méreteit, hogy
ez a famennyiség 60.000 kamionon férne el, azaz egy olyan,
farönkökkel megrakott kamionoszlopon, amely Bukaresttől
Nagylakig érne.

A bemutatott adatok szerint a legérintettebb természetvédelmi területek a Kelemen-havasok Nemzeti Park, a Domogled–Cserna Nemzeti Park, a Szemenik–Krassói-szurdok
Nemzeti Park, valamint Európa legnagyobb szűz erdőinek
nagy része a Nérai-erdőségben.
A szervezet számításai szerint ezen erdők kitermeléséből a
román állam 60–100 millió euró közötti bevételre tett szert,
még akkor is, ha a legolcsóbb, tűzifának való értékesítéssel
számolunk (50 euró/köbméter), jóllehet a jó minőségű faanyag
ára ennek a többszöröse lehet. Azt mondják, a bevétel alig 15
százalékát fordították újraerdősítésre, nagy része bérekre ment
el. „Az állam tervszerűen termeli ki a fát a nemzeti parkokban. A Romsilva, amelynek a tizenhárom nemzeti park közül
tizenkettő van a kezelésében, megtagadta, hogy adatokat szolgáltasson a kitermelt famennyiségről. Ezt azzal indokolta,
hogy ezek az adatok titkosak, és közzétételük negatívan befolyásolná a társaságról alkotott képet. Ez egy példa nélküli viszszaélés, tekintve, hogy a nemzeti parkok területének fele az
állam köztulajdona, így az ezzel való gazdálkodás közérdekű
probléma” – szögezte le Ciurcanu, aki szerint a nemzeti parkok összterülete az ország területének alig egy százalékát teszi
ki, ám ezek Európa legnagyobb biodiverzitású területei.
A hivatalos adatok szerint Romániában 1572 természetvédelmi terület van (az ország területének több mint 23%-a),
amelyek közül 1066 igényel gondnokságot. (Agerpres)

Ország – világ

Kihallgatták
Temesvár polgármesterét

Nicolae Robu, Temesvár polgármestere hétfőn reggel
jelent meg a DNA központi székhelyén, hogy az
ügyészek kihallgathassák. A városvezető nem nyilatkozott arról, hogy miért hívták be, de valószínűnek
tartotta, hogy a visszaszolgáltatási ügyekről kérdezik,
amelyeknek következtében az állam elvesztette a
mintegy 40 millió euró értékre becsült 967 ingatlan
tulajdonjogát. Nicolae Robu jelenlegi és Gheorghe
Ciuhandu volt polgármestert, valamint Martin Staiát,
az önkormányzat ingatlankezelési igazgatóját folytatólagosan elkövetett hivatali visszaéléssel gyanúsítják. A DNA szerint 1996–2015 között közhivatalnokok
és más személyek törvénytelenül értékesítettek 967
lakást Temesvár régi központjában, több mint 40 millió eurós kárt okozva ezáltal az államnak. (Mediafax)

Erősödött a dollár

Az utóbbi 18 hónapban nem volt még ilyen magas a
dollár árfolyama: 4,1342 lej. A Román Nemzeti Bank
(BNR) által hétfőn közzétett árfolyam értelmében
péntekhez viszonyítva 0,68%-kal nőtt a dollár értéke,
mely az euró árfolyamának függvényében alakul. Korábban a dollár legmagasabb értéke 2017. május 15én volt, akkor 4,1521 lejt ért egy dollár. A svájci frank
is erősödött a lejjel szemben: a pénteki 4,0799 lejről
hétfőn 4,0964 lejre. Az euró értéke nem sokat változott. Egy gramm arany vételára 160,4438 lej volt hétfőn, ami elhanyagolhatóan kevesebb, mint amennyi
pénteken volt, amikor 160,9068 lejt ért. (Mediafax)

Újabb rendszerhiba

Műszaki meghibásodás lépett fel hétfő reggel a
ROCRIS elnevezésű informatikai rendszerben, ezért
az erkölcsi bizonyítványok kibocsátása akadozik. A
hiba elhárítása remélhetőleg a lehető legrövidebb idő
alatt sikerül – mutatott rá közleményében a Román
Rendőr-főfelügyelőség. A közlemény szerint a hivatalok a rendes munkarend szerint lesznek nyitva, továbbra is átveszik az erkölcsi bizonyítvány kiadására
vonatkozó kérvényeket, az igazolást pedig később, a
háromnapos törvényes határidőn belül bocsátják
majd ki. A szakemberek lapzártakor még dolgoztak a
hiba elhárításán. (Mediafax)

Brăilai ámokfutó

Egy embert megkéselt, gyalogosokat ütött el, majd
egy bevásárlóközpont bejáratának hajtott egy 20
éves fiatalember Brăilán. Laura Dan, a Brăila megyei
rendőr-főkapitányság szóvivője szerint a fiatalember
Cazasu település környékén összetűzésbe került egy
másik férfival egy autó miatt. A férfit megkéselte, majd
beült az autóba, és a város terelőútján több gyalogost
elütött, végighajtott egy bevásárlóközpont parkolóján,
végül a pláza bejáratának ütközve állt meg. A bevásárlóközpontnál hét személy sérült meg, köztük egy
11 éves, valamint egy 13 éves gyermek. A sérülteket
a sürgősségi kórházba szállították. A tettes által kilélegzett levegőben 0,37 mg/l-es légalkohol-koncentrációt mért a rendőrség. A fiatalembert őrizetbe
vették, a rendőrség kérte előzetes letartóztatásba helyezését. (Agerpres)

Előjáték

Bukarestben, dugóban

A 800 ezer lakost meghaladó népességű európai városok
közül Bukarestben töltik a legtöbb időt – évente átlagosan
218 órát – közlekedési dugóban az autósok, világviszonylatban pedig a román főváros a harmadik helyen áll a menetidő
csúcsidőben mért meghosszabbodása tekintetében – közölte
hétfőn a Hotnews.ro hírportál egy nemzetközi felmérés adatait ismertetve.
A holland TomTom navigációs szoftvereket gyártó cég,
amely a termékeit használó autósoktól automatikusan érkező
forgalmi információkat összesíti 48 ország 390 nagyvárosában, a 2016-ban mért átlagos menetidők alapján állította
össze rangsorát.
A vizsgált városok közlekedési leterheltségét egy úgynevezett „torlódási faktor” alapján hasonlítják össze, amely százalékban fejezi ki, mennyivel hosszabbodik a vizsgált
menetidő az éjszakai (alacsony forgalmú) időszakhoz képest.

Fotó: Vajda György

Az 50 százalékos átlagos torlódási faktorral Bukarest bizonyult közlekedési szempontból Európa legzsúfoltabb városának, megelőzve Moszkvát (44%), Szentpétervárt (41%),
Londont (40%) és Marseille-t (40%). A globális „dugórangsort” Mexikóváros vezeti (66%), majd Bangkok (61%), Jakarta (58%), a kínai Csungking (52%) és Bukarest (50%)
következik. A Hotnews.ro által kiemelt adat tekintetében,
amely azt mutatja, mennyivel hosszabbodik a menetidő a reggeli és esti csúcsidőben, a bukaresti 90-98 százalékon már
csak Bangkok és Mexikóváros tesz túl.
Budapest a 22 százalékos átlagos – és csúcsidőben mért
41-46 százalékos – torlódási faktorával a 41. helyre került
Európa legzsúfoltabb nagyvárosának listáján. A 43 európai
térséget összehasonlító felmérésben csak Katowicében és a
Ruhr-vidék keleti (dortmundi) részén mutattak ki a budapestinél kisebb zsúfoltságot. (MTI)
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(Folytatás az 1. oldalról)
a gyulafehérvári ügyész kezeli, aki annak idején lezárta
az államfő házügyleteivel kapcsolatos dossziét.
A másik fontos esemény az uniós elnökség előkészítéséért felelős miniszter lemond(at)ása másfél hónappal
az Európai Tanács soros elnökségének átvétele előtt. Itt
sem minden világos, ki, kit, mit, miért. Állítólag valaki
magának akarja a posztot. Tény, hogy a hétfői kormányülésen már nem vett részt az említett miniszter. Románia meg egyre jobban belebonyolódik a belföldi
konfliktusokba, így nehezen hihető, hogy felkészült a
nagy kihívásra.
Az is érdeklődésre számot tartó hír, hogy a hét végére
halasztották az utóbbi időben sokat emlegetett kormányátalakítást. De a „sors” a szenátus elnökét sem kerülte el, a napokban szavaznak a honatyák a mentelmi
jogának megvonásáról. A korrupcióellenes ügyészség
ugyanis közel egymillió dolláros csúszópénz elfogadásával gyanúsítja. Az eljárás beindítása sürgős lenne,
mert az év végén a vád felülíródik. És természetesen
nem hagyhatjuk ki a képviselőház elnökét sem, akinek
lassan két éve követeli a fejét az államfő és a DNA.
Az is figyelemre méltó, hogy az ország első és második embere egymás mentelmi jogának megvonását követeli, miközben a nevető harmadik szabálytalanul
próbál „előzni”.
De az sem kevésbé fontos, hogy holnap szavaz az Európai Parlament Romániáról az igazságügyi törvények
módosítása kapcsán. A szavazásra kerülő határozattervezet szerint az Európai Parlamentet „mélységes aggodalommal tölti el” az igazságügyi és büntetőjogi
törvények módosítása, mert ez veszélyeztetheti az igazságszolgáltatás függetlenségét.
Az évből még maradt másfél hónap, ezért úgy gondoljuk, ez már az előjátéka a jövő esztendei nagy választási csatának. Akkor majd tényleg „vérre” megy a
játék.
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Lelkészbeiktatás az alsóvárosi református egyházközségben
Charterjárat
„Gyümölcstermő gyülekezetről álmodom”
Marosvásárhely
Két évtizedenként egyszer rendkívüli menjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti rosokat építhet fel. A hollandiai testvérgyüés Hurghada között ünnepre
hívja híveit a marosvásárhe- gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit lekezet köszöntőjét Lőrincz István tolmá-

Újabb charterjárat indításáról kaptunk hírt, miután – felújítását követően – idén június 25-étől újraindult a
légi utasforgalom a marosvásárhelyi
Transilvania repülőtéren. A jövő évi
turistaszezonban Marosvásárhelyről
nemcsak Törökországba, hanem
Egyiptomba, a Vörös-tenger partjára,
Hurghadába is utazhatnak a turisták.

A hurghadai charterjáratot jövőben, június
5-én indítják, és szeptember 25-éig heti rendszerességgel, minden szerdán közlekednek a
175 férőhelyes Airbus A320-as típusú repülőgépek. A járatot az Al Masria Universal Airlines légitársaság fogja üzemeltetni. Az
érdeklődők a partner turisztikai ügynökségeknél már most lefoglalhatják a jegyet early
booking rendszerben. Egy utazási csomag
399 eurónál kezdődik, ami hét éjszakai szállást, ezenkívül az étkezést, a repülőjegyet, a
repülőtér és a szálloda közötti transzfert tartalmazza.
A felújított repülőtér kifutópályáját a Corendon Airlines török légitársaság repülőgépe
avatta fel. A charterjárat Antalyába repült
vissza, 189 utassal a fedélzetén. S szinte hihetetlen, de Marosvásárhelyről egész nyáron
heti rendszerességgel folyamatosan tele repülők szállították a turistákat.
Ezt követően indultak a dortmundi és a
memmingeni járatok, majd a londoni és a budapesti WizzAir-járatok. Londonba heti négy
(vasárnap, hétfőn, szerdán és pénteken),
Dortmundba heti két (vasárnap és szerdán),
Memmingenbe szintén két járat (hétfőn és
pénteken) van, míg Budapestre heti két alkalommal (hétfőn és pénteken) lehet WizzAirjárattal utazni.
A Bukarest és Marosvásárhely közötti
Tarom-járat november 22-én indul. Bukarest–Marosvásárhely között csütörtökön és
vasárnap közlekedik, 21.20 órakor száll fel és
22.30 órakor száll le, míg Marosvásárhelyről
Bukarestbe pénteken és hétfőn indul, 5.40
órakor száll fel és 6.50 órakor ér oda.
A repülőtér vezetősége prioritásként kezeli
az új menetrend szerinti és a charterjáratok
indítását, hiszen az elsődleges cél az, hogy az
utasok gyorsan és minél kényelmesebben jussanak el a célállomásokra. Ennek érdekében
több légitársasággal is folyamatos tárgyalások folynak. (mezey)

lyi alsóvárosi református templom
harangja. Így volt ez vasárnap délben
is, amikor a 61 esztendőt megélt egyházközség negyedik lelkipásztorának
beiktatására készült. Imreh Jenő-László
korábban a mezőkölpényi és szabédi
gyülekezetben szolgált, az elmúlt
három évben azonban az alsóvárosi
reformátusok is megismerhették lélektápláló munkáját. Megszerette,
befogadta a gyülekezet, ezért is hívta
meg lelkészének.

Nagy Székely Ildikó

A beiktatási istentiszteleten nagytiszteletű
Jakab István, a Maros-Mezőségi Református
Egyházmegye esperese hirdette az igét. Pál
apostol efézusiakhoz írt leveléből idézve az
esperes az isteni kegyelemből, örömteli alázattal és szeretettel végzett lelkipásztori szolgálat fontosságáról szólt, majd azzal az igei
áldással köszöntötte az újonnan beiktatott
lelkészt, amivel annak idején az alsóvárosi
gyülekezetbe érkezett: „Megparancsoltam
neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne
rettegj, mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz.” (Józsué 1:9).
Imreh Jenő a megtérésében és lelkipásztori elhívásában döntő jelentőségű jézusi
igére építette gondolatmenetét: „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak
titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti el-

kértek az Atyától az én nevemben, megadja
néktek.” (János 15:16). Személyes hangvételű igehirdetése során felidézte, hogy másodikos kisdiákként már tudta, ez az útja. Az
alsóvárosi egyházközségbe való meghívást
követően négyszer kért választ Istentől, és a
mennyei megerősítés megérkezett.
– Nekem itt kell legyenek álmaim, ez a
gyülekezet kell legyen a családom. (…) Be
kell kopognom a bezárkózottak, a kétségben
élők hajlékába, a konfirmandusok családjaihoz, mindenhova, ahol szomjazzák az igét.
(…) Szeretnék gyümölcsöt teremni közöttetek. Egy gyümölcstermő gyülekezetről álmodom – mondta a lelkipásztor.
Kulcs fiatal szívekhez
Imreh Jenőnek előde és szolgatársa,
Lőrincz István lelkipásztor adta át az egyházközség jelképeit, a Bibliát, a templomkulcsokat és a pecsétet.
– Adja az Úr, hogy főleg a fiatal szívek ajtaját nyitogassad – mondta Lőrincz István a
frissen beiktatott lelkésznek, akire gyermekeként tekint, és akivel a közös szolgálatot
égi ajándéknak tekinti.
A frissen beiktatott lelkészt a különféle felekezetekhez tartozó palástos lelkipásztorok
köszöntötték. Bustya Dezső nyugalmazott
lelkész, Lőrincz István elődje ünnepi gondolatait Bakos Levente olvasta fel. Pintér
Gyula, a kunszentmiklósi testvérgyülekezet
lelkésze a kapcsolatok fontosságáról szólt,
amelyekkel a keresztyén ember életeket, vá-

A névelemzés zsákutca vagy tévút?

Nem tudom szó nélkül hagyni
azt, hogy egy napilapunk olvasója a
kommunisták magyarországi gyászos szerepét névelemzéssel próbálta megmagyarázni. Névelemzése
kapcsán az jutott eszembe, hogy
legnagyobb nemzeti költőnk, Petőfi
(Petrovics) Sándor anyja Hrúz
Mária, legnagyobb labdarúgónk
Puskás (Purczeld) Ferenc. Házunk
táján pedig Kós Károly Koschnak
született, egyetlen marosvásárhelyi
olimpiai bajnokunk pedig a vízipólós Hazai (Henselman) Kálmán,
Erkel Ferenc leszármazottja. Az is
felmerült bennem, hogy történelemszemléletünk nem eléggé árnyalt, csak fekete-fehérben mutatjuk
be a szereplőket. Véleményem szerint a huszadik századi magyar történelmi fiaskókat semmi esetre sem
lehet a szereplők nevének elemzésével megmagyarázni, a továbbiakban
ezt próbálom alátámasztani.
Történetesen a bukaresti Historia folyóiratban a magyar közvélemény által egyáltalán nem ismert
történetről olvastam, nem másról,
mint a szintén elcsatolt területről
(Szabadkáról) származó Rákosi
Mátyásról. Amikor Sztálin marsall,

pártfőtitkár első alkalommal fogadta a dr. Petru Groza vezette
román küldöttséget, akkor a román
miniszterelnök – saját bevallása
szerint – egy előre komponált színházi jelenettel férkőzött Sztálin bizalmába. A marsall elé érvén térdre
vetette magát, és megcsókolta a cipőjét, mondván: egész életében az
volt a vágya, hogy ezzel a nagy emberrel találkozzon; a diktátor lehajolt érte, felemelte és megölelte. A
Historia leírja azt, hogy Sztálin a találkozón elmesélte, Rákosi Mátyás,
a magyar kommunista pártfőtitkár
képes volt felvetni neki azt, hogy
Észak-Erdély történelmileg és etnikailag Magyarországhoz kell tartozzon. Azt válaszoltam, mesélte
Sztálin, ha még egyszer ilyet mond,
örökre eltüntetem. Magyarázatként
hozzáfűzte: hogy is jöhetnek ilyen
felvetéssel a magyarok, amikor a
második világháború kitörésekor a
Szovjetunió a moszkvai magyar
nagyköveten keresztül hiába ajánlotta Magyarországnak, ne lépjen
be a Hitler és Antonescu által elkezdett háborúba, és ez esetben meg
fogják kapni egész Erdélyt. Sajnos
Molotov külügyminiszter ajánlatát

Kristóffy József nagykövet hiába
közölte a kifogástalan nevű Bárdossy Lászlóval, a miniszterelnök
semmibe vette a szovjet ajánlatot,
és egy héttel a német és román támadást követően a kassai bombázás
ürügyén hadat üzent a Szovjetuniónak stb. Máig vitáznak arról, hogy
a miniszterelnök értesítette-e a
szovjet ajánlatról Horthy Miklós
kormányzót vagy sem.
Ha már a levelező szóba hozott
három kikeresztelkedett kommunista vezért, én is megemlítek
három eredeti néven szereplő erdélyi magyar kommunista értelmiségit (Csőgör Lajost, Demeter Jánost
és Jordáky Lajost), akik a félig
szász származású Balogh Edgárral
közösen megpróbálták megmenteni
a bécsi döntéskor megállapított magyar határokat. Az 1944. augusztus
23-i román kiugrás után felhívták a
budapesti pártközpontot. Kállai
Gyula, Kádár János későbbi miniszterelnöke azt közölte velük, hogy
Moszkvából megjött az ukáz, ezentúl az erdélyi kommunisták Bukaresthez
kell
forduljanak.
Rádöbbentek, azonnal tenni kell valamit azért, hogy Magyarország is

csolta, majd az egyházközség vegyes
karának bizonyságtétele következett.
A szomszéd templom és gyülekezet, a kövesdombi unitáriusok üzenetét Kecskés
Csaba, a marosi egyházkör esperese adta át.
Csenteri Levente, a meggyesfalvi református
gyülekezet lelkipásztora szintén szolgatársként, barátként és szomszédként is üdvözölte
az újonnan beiktatott lelkészt.
A világi elöljárók közül Novák Zoltán szenátor Péter Ferenc megyei tanácselnök üdvözletét tolmácsolta, majd az egyház
közösségmegtartó szerepére hívta fel a figyelmet, amelynek az utóbbi évszázad átvészelése is köszönhető.
A továbbiakban Makkai Gergely alpolgármester tartott beszédet, majd az alsóvárosi
gyülekezet presbitériuma nevében Peti
András az egyház két nagy jelképéről, a mindenkit bebocsátó jászol egyszerűségéről és
az áldozatvállalást szimbolizáló, megbocsátó
kereszt nagylelkűségéről szólt. A fiatalok nevében Szász Beáta, a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye ifjúsági alelnöke
kérte szeretett „tisztijükre” az Úr áldását.
A beiktatott lelkipásztor a mezőkölpényi
és a szabédi gyülekezetet képviselő híveknek
is megköszönte a jelenlétet, családjának az
érzelmi biztonságért, az alsóvárosi presbitériumnak a szívélyes fogadtatásért mondott
köszönetet. Az ünnepség végén az ifjúsági
zenekar szolgált, majd a templom udvarán
szeretetvendégségre várták a híveket.

Fotó: Nagy Tibor

kövesse a román példát, hiszen a
szovjetet tulajdonképpen csak az
érdekelte, hogy csapatai minél hamarább jussanak el Berlinbe. Balogh Edgárt felküldték Budapestre
azzal, hogy keresse fel néhai Teleki
Pál miniszterelnök fiát, Teleki
Gézát, aki bejáratos volt a kormányzóhoz. 1979-ben megjelent
emlékirataiban Balogh Edgár leírta,
Teleki Géza gróf sehogysem tudta
rávenni Horthyt a kiugrásra, noha –
ma már tudjuk – augusztus 23. után
legalább két hétig Hitler katonailag
képtelen lett volna megakadályozni
a magyar kiugrást. Mire a kormányzó elszánta magát, október 19én már késő volt.
Ezért a közbelépésért a négy
derék magyar kommunista értelmiségi hazaárulásért négyéves börtönbüntetést kellett elszenvedjen.
Kiszabadulásukkor Groza azzal dicsekedett, látjátok, nem hiába vagyok ügyvéd, meg tudtam győzni
Gheorghiu-Dej pártfőtitkárt arról,
hogy nem voltatok hazaárulók,
mivel magyar állampolgárként nem
árulhattátok el Romániát.
Joszif Visszarionovics Sztálin, illetve a szovjet külpolitika eredetileg
nem volt magyarellenes. Kristóffy
nagykövet azt is jelentette Budapestre, hogy Molotov szovjet kül-

ügyminiszter 1940 elején azt közölte vele, hogy a Szovjetunió nem
tartja megfelelőnek Románia versailles-i/trianoni határait, mivel azok
sértik a Szovjetunió, Bulgária és
Magyarország legitim érdekeit. Mai
szemmel azt tartom a legérdekesebb Molotov-fejtegetésnek, amikor a második bécsi döntés után
szemrehányást tett Kristóffy nagykövetnek, mondván: a szovjet–
német
szerződés
(Molotov–
Ribbentropp paktum) alapján Magyarország miért nem követelte azt,
hogy a bécsi döntésen legyen jelen
a Szovjetunió is? Molotov szerint
ha ezt Magyarország megteszi,
akkor a román ellenkezés ellenére
is a bécsi döntés nem kéthatalmi,
hanem háromhatalmi lett volna! A
magyar közvélemény ezekről az
eseményekről vajmi keveset tud,
pedig ismeretük huszadik századi
történelmünk árnyaltabb megközelítését segíteni elő, és sokan rádöbbennének arra, hogy politikusaink
nevüktől és származásuktól függetlenül hozták meg azokat a téves
döntéseket, amelyek következtében
Magyarországtól elcsatolták területe kétharmadát és a magyarság
egyharmadát.
2018. 11. 09.
Kincses Előd
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Nászta Katalin beszélgetőkönyve a nyolcvanas évek erdélyi magyar színházáról *

„Talán egy fénykép. Egy régi, az 1980-as évekből. Romániából, Erdélyből, a magyar
színházak, színészek életéről. Egy színésznő szemével. A kötet korkép. Felismerni az idők
szavát, a mából szinte érthetetlen problémákat, a megoldani lehetetlen helyzeteket, meg a
mindig újratermelődőket is. Amitől a színház és a színész lényegében ugyanaz marad. Vagy
mégsem? Az akkori nyugtalankodás, nyughatatlanság, kényszerű elfojtások, tiltások eredményezték a nagy szabadságot, és ebben az elveszettség érzését a ma művészében? Miért is
van, mire is való hát a színház? Akkor, és most?”
(Részlet a szerzői előszóból)

tetlen volt. Már élt körülötte a szerep, „burokban” volt, nem lehetett szólni hozzá....
[.... ]
Úgy rektor most, ahogy színész volt a színházban. Mert pár éve csak a főiskola alkalmazottja.
Képtelen voltam egyeztetni a rektori állást
a színészi hivatással. Visszaadtam a Bánk
bánt. ... Az elképzelések nem mindig találkoznak, de a munka folyamán közös nevezőre lehet jutni a rendezővel... Mert, ha csak
elmondja, hogyan nem szeretné, de azt, hogyan szeretné, nem tudja elmondani, akkor
vakvágányra kerülnek... Sokféle módszerrel
lehet a jóhoz eljutni.
Hogyan lehet együtt játszani? Hogyan
lehet megteremteni a munkafeltételeket?
Ez a rendező feladata. A színész érzi, hogy
a rendező tudja, mit akar, hogy felkészült. Azt
mondja el a színésznek, amire szüksége van,
nem azt, amire nincs szüksége a színésznek.
Az elméletileg sokat okoskodó rendező taszít. Önkéntes fegyelemre van szükség. Ez
olyan természetessé válhat, hogy meg is feledkezhetnek arról, hogy fegyelmezettek. A
munkalégkör kialakítása komplex dolog.

Tarr László

Katona Károly, Méhes Katalin, Tarr László, Albert Júlia, Sata Árpád, Tompa Miklós, Nászta Katalin. Végzős hallgatók
tanáraikkal, egy próba szünetében. Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet, Marosvásárhely, 1973.

Harag György

Mi köze van a játéknak a világhoz? Az élethez?
Nem tudom. Csak annyit, hogy számomra
mindent a játék jelentett. Az egész életem erre
ment rá.
... Mit nevez színészi intelligenciának?
... sok olyan színésszel találkoztam, aki
igazán nem volt – még csak közepesen sem
– intellektuális, de a színpadon a játéka szellemmel telítődött, a váratlan megoldások
legintelligensebb használatával – ezt lehet
ösztönnek, tehetségnek nevezni... A színpadi
intelligencia fokmérője az alakítás.
... mostoha a világ ehhez a művészethez?
A színházhoz az őt megtartó emlékezet? A történelem?
Nagyon.
Lehet-e egyáltalán egyetemes játéka a színésznek? Az üzenet módosul, ha idegen közegbe kerül, nem?
Valószínű, csak nem minden esetben. Volt
itt egy előadás, a Troilus és Cressida Bukarestben. Ez a világon mindenhol élmény- és
eseményszámba ment. Strehler Szecsuáni jó
embere, Brook Lear királya is mindig eseményszámba megy, bárhol is, bármilyen közegben is játsszák. Nem azt mondom, hogy
minden az alkotó együttes felelőssége, a befogadó közeg is fontos. Ez már a provincializmussal van összefüggésben. ... Gondoljon
Bartók, ...vagy Caragiale elmeneküléseire.
... ma a színháznak mi a feladata?
Megteremteni az élő közeget. Maga köré
gyűjti az embereket. Arra a pár órára a közönség közösséggé lesz. Párosul a szórakozás a
tudásvággyal s a kikapcsolódás igényével,
amit maga a játék szervez meg, és nagyon
vonzó.

Kritikus, színész, rendező közti vitáról mi
a véleménye?
Egyesek rájöttek arra, hogy bármilyen ütőképes egy színház, nem megy semmire rendező nélkül... A színházi előadás sokkal
bonyolultabbá vált. ... többről van szó, mint
egyszerűen eljátszani egy szöveget. Nem én
fedeztem fel, hogy a szövegmögöttiség, a látvány, a színpadi kompozíció uralják a szöveg
mellett a színházat. Márpedig a színész csak
a saját partitúráját tudja. Kell valaki, aki
mindezeket a tényezőket filozófiai és színházi eszközök felhasználásának minden lehetőségével együtt összhangba hozza. Az
elsőbbségi kérdés álprobléma. Nem Aldo
Nicolaj választja ki a színházat, hanem a rendező választ darabot, szerzőt stb... De vajon
Ljubimovot rá lehet-e venni, hogy olyan darabot rendezzen, amit nem akar? Vagy Ciuleit? ...

A sablonossá válás fenyegetett valaha? ...
Egy időben azt mondták, Tarr mindenben jó,
de ugyanaz.
Azt hiszem, sablonossá is váltam. Ez a veszély mindenkit fenyeget.
Minden szerepben egyforma vagy?
Tudja isten. Én vagyok minden szerepben.
Különösen, ha van az embernek egy kicsi
egyénisége, könnyen egyformává válhat.
Nem tud megszabadulni tőle. Talán én is
ilyen lehetek – kételkedik szerényen.
Milyen típusú színészt nem bírsz elviselni?
Amelyik biztos a saját dolgában. Feláll a
szőröm, ha valaki teljesen nyugodt és biztos
abban, hogy amit csinál, az kitűnő. Azokat
szeretem, akiknek látom a szemén az ijedtséget, hogy vajon most hol is tart. Az dolgozik.
Persze, a másik még többet „dolgozik”... De
az önhitteket nem bírom.

Lehet-e módszer alapján megkülönböztetni
a színészeket?
Ez belügy. Titok. Nekünk el kell viselnünk
egymás rigolyáit.

Illyés Kinga

A színház a művészet perifériájára szorult.
S ezt úgy mondhatom, mint aki a saját bőrén
azt érzi, hogy komolyan veszik, amit csinál –
mondja, és teával kínál, majd lekuporodik a
fotelbe, s onnan beszél, kb. olyan pozícióból,
mint abban a régi Méhes-darabban az a
szemtelen kislány...
Általában színházainkból az igazi alkotó,
művészi munka hiányzik. De hát ez a perifériára szorult színházi lét évszázados probléma, ha ugyan egyáltalán annak lehet
nevezni. A művészetek közt a színház mindig
perifériára szorult volt.
Tiltakozni szeretnék. Nem engedi. Így van,
lássam be.

Szilágyi Enikő

Mint színészt kit szeretsz?
Orosz Lujzát, Dóriánt. Gyermekkoromban
Dórián Ilona volt a kedvencem. Imádtam.
S mint partnert?
Keresztes Samut a Hamusivatagban...
Nem esik ki a szerepéből. Döbbenetesen tud
koncentrálni. Én sajnos röhögős vagyok. Ő
túlfűtötten játszik, sose lazít. Kis szerepeit is
komolyan veszi.
Rendezőt?
Haragot a főiskolán nem tudtam felmérni,
gyors munka is volt, három hét alatt összecsapta. Nála teljes bedobásra van szükség.
Ehhez uralni kell a szakmát. Ide pedig el kell
jutni. A főiskolán nem tanítanak ilyesmit.
Erre rá kell jönni. Az lenne az ideális, ha úgy
lehetne gyúrni a színészt, ahogy a rendező
akarja, úgy rendelkezhetne a belsejével, külsejével, ahogy akar. ....
Kit tisztelsz a legjobban ezen a pályán?
Lohinszkyt. És fájlalom, hogy Kingát nem
játszatják. Hogy kiiktatták a szereposztásokból. Aki jó volt Penciulescunak, Haragnak,
miért kellett pódiumra szorítani?

Csorba András

Ha munkamódszeri elemzést készíthetnénk
Csorba András művészetéről, valószínű azok
közé tartozna, akik nem csak ésszel sakkozzák
ki a szerepeiket. Vérrel, lélekkel, szenvedélylyel építi meg, teremti meg színpadi alakjait.
Minden szerep életes, hús-vér egész ember az
ő alakításában. Nincsenek olyan hiátusai,
hogy a szellemi ívet ne támasztaná alá érzelem, élet, emberi tartalom... Sokszor figyeltem oldalról, mit művel a színpadon, hogyan
játszik a közönséggel, milyen könnyedén, magától értetődően vezeti a játékot, a közönség
kedélyével hogyan tud bánni. Alig tudtam,
talán egyszer sikerült megelőznöm, hogy ne
érjen nálam hamarabb a színfalak mögé.
Készült, sétált, koncentrált, megközelíthe-

Botka László, Nászta Katalin, Bálint Péter, Csergőffy László – A fösvény (J. P. Molière) R. Kovács Levente, Sepsiszentgyörgy, 1986.

SZÍNHÁZ – BELÜLRŐL
A szerző gondolatai – 1983-ban

Kisebbségi, nemzetiségi sors – ezt méltósággal, felelősséggel hordozni nem kellene örökös vigyázzban állást jelentsen a más, az új előtt. Nyitottabbnak, bizakodóbbnak kellene
lennünk akkor is, ha nem megy minden mindig könnyen. Sőt, éppen akkor. A nyitottság föl
is old görcseinkből, megszűnnek a szorongások, szabadabb a játék, a lehetőségek tárháza
is gazdagabb lesz. A találkozás, a katarzis, a mindkét félt megtermékenyítő metamorfózis
így jöhet létre. Tartózkodó, önfegyelmező, önvizsgáló szűrőberendezéseinkkel elzárhatjuk
az utakat, amelyek kivezethetnének a labirintusból. A munkánk természetéhez a kísérletezés,
a kockázatvállalás is hozzátartozik – ez a művészet lényege. Kipróbált utakon a műkedvelők
járnak.
A KAB Színháztudományi Szakbizottsága a Magyar Művészeti Kar teatrológia tanszékcsoportjával együttműködve
2018. november 16-án, pénteken 17 órától megszervezi Nászta
Katalin Thália erdélyi napszámosai című interjúkötetének bemutatását.
A bemutató helyszíne a Művészeti Egyetem Stúdió Színházának előcsarnoka, a szerzővel Boros Kinga beszélget. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Czegő Teréz, Fábián Ferenc – Ványa bácsi (A. P. Csehov) R. Cseresnyés Gyula, Temesvár, 1975.

* Nászta Katalin: Thália erdélyi napszámosai. Tinta Kiadó, Sepsiszentgyörgy–Árkos, 2017 [588 oldalon 56 interjú]

Az oldalt – a szerző válogatása alapján – Lázok János szerkesztette. A közölt fotók Nászta Katalin magángyűjteményéből
származnak.
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Szerkesztette: Mózes Edith

Amfiteátrum és a brassói „indiánok”

Pár nappal ezelőtt írtunk alá
egy 1,4 millió eurós finanszírozási szerződést egy 500 fős
amfiteátrumra a Doina mozi
környékének a rendezésére.
Ennek a terveit 2016-ban
kezdtük el. Több helyre is benyújtottuk a pályázatot, nem
finanszírozták, végül aztán
az uniós pályázaton nyertesnek bizonyult – kezdte beszélgetésünket Fülöp László
Zsolt, Szováta polgármestere.

A projekt időtartama 60 hónap.
2016-ban tették le a pályázatot,
2021-ig kell befejezzék. A városvezető reméli, hogy hamarabb elkészül, mert – mint mondta –, nagy
szükség van rá.
Az ötlet úgy született meg, hogy
2016-ban a fürdőtelepen néhány
árus beöltözött indiánnak, és mindenféle csecsebecsét árult eredetiként. A kollégája kérdezte, adnak-e
engedélyt az indiánoknak, akik a
korábbi években is ott voltak. A
polgármester azonban azt mondta,
nem indiánok, hanem brassói cigányok, az áru pedig kínai bóvli,
amire nincs szükségük. A kollégája
érvelésére, hogy „mégis van valami a telepen esténként”, a polgármesternek az az ötlete született,
hogy ne azért adjanak engedélyt az
„indiánoknak”, hogy legyen valami a telepen, hanem csináljanak
ők valamit. Így kezdték el az esti
előadásokat.

„A Concordia villa pincéjében
van egy színpad. Valamikor a múlt
század elején, az itt üdülő villatulajdonosok esténként, a saját
maguk szórakoztatására előadtak
egy-egy kis műsort abban a teremben, szavaltak, zongoráztak. Úgy
gondoltuk, hogy mi is kezdjünk el
valami hasonlót. Szovátai, illetve
környékbeli lelkes önkéntesekkel
2016-ban, eleinte a parkban, a földön ülve vagy a kövön »koncerteztünk«. Nagy sikere volt. A
következő évben vettünk egy színpadot, évről évre fejlesztettünk egy
picit. Aztán a megyei tanács támogatásával már a tavaly közösen
szerveztük az előadásokat, az idén
ugyanúgy. Akkor gondoltuk, hogy
ha így kezd fejlődni, akkor ehhez a
helyszínt át kell alakítani, s így

született meg az amfiteátrumra leadott pályázat” – magyarázta.
A kommunizmus éveiben volt
Szovátán nyári kert, nyári mozi a
Hephaistos szálloda feletti domboldalban. Az amfiteátrum ötletéhez
„adta magát” a mozi, a domboldal,
az katlan, amelybe egy amfiteátrumot be lehet építeni. Az sem mellékes,
hogy
itt
van
az
önkormányzatnak egy hektár területe.
A város vezetése nagy potenciált
lát ebben a projektben, várhatóan
megpezsdül kissé az élet a telep
alsó részén.
Pályázat 13 utca leaszfaltozására
Ezzel a pályázattal egy időben
13 utca aszfaltozására is benyújtottak egy pályázatot. Eddig hátrányban voltak a környékbeli vidéki
településekkel szemben, azok a vidékfejlesztési program keretében
minden mellékutcájukat leaszfaltozták. Szováta kisvárosként nem
került bele a programba, sem mint
vidék, sem mint nagyváros nem
tudtak pályázni. Végül a turisztikai
tengelyen pályázatukba foglaltak
13 olyan utcát, amelybe hivatalosan legalább egy panzió be van
jegyezve, így az aszfaltozással a turisztikai szolgáltatásokat javítanák.
A tavaly nyertes pályázat lett, egy
hónapon belül sor kerülhet a szerződés aláírására. A projekt értéke
9,3 millió lej.

Két nagy álom:

A sípálya és az aquapark

Szovátán van egy sípálya, ami a
’80-as évek végén épült. Az elképzelés szerint az új pálya 1770 méter
magasról indulna. Az adottságok
jók. Az egyedüli probléma a polgármester szerint az, hogy ez egy akkora beruházás, hogy a határ a
csillagos ég. „Tízmillió eurótól kezdődően már eljutottunk 60 millió
euróig, tehát az egész csak attól
függ, hogy kinek mennyi pénze van
hozzá. 2017-ben összehívtak a turisztikai minisztériumhoz a fenntartható turisztikai mesterterv
projektre, meg is jelent a 2017/558as kormányhatározat, amelybe
olyan projektek kerültek, amelyeket
finanszírozhat a turisztikai minisztérium. Mi ide benyújtottuk a sípálya projektet, az egyik álmunkat”.

A másik nagy álmuk az aquapark
projekt. Már 2008-ban készült erről
egy tanulmány, ami valamilyen
okból elakadt. A városvezető szerint
a jó hír az, hogy ezzel a két projekttel Szováta felkerült a mestertervlistára. Korábban úgy volt, hogy
2018. december 31-ig le kell adni a
kivitelezési tervet, illetve az építkezési engedélyt. Az önkormányzat
jelezte a minisztériumnak, hogy ez
megerőltető a településeknek, annál
is inkább, hogy még mindig bizonytalan a finanszírozás. Javasolták,
hogy tanulmány szintjén legyen elbírálva, mert a mestertervből nem
mindegyik pályázat fog felkerülni a
listára. „Meggyőződésünk, hogy a
miénk felkerül, mert Szálka-tetőn
ugyanolyanok a hóviszonyok, és
ugyanolyan magas, mint a Madarasi
Hargita. Még nincs írásba foglalva,
de a múltkor találkoztunk az államtitkárral, és mondta, hogy elfogadták a kérést, és úgy ítélik meg, hogy
2019 végére fogják halasztani a tanulmánytervszintű elbírálást. A tanulmánytervvel mi nagyjából
készen állunk. 2008-ban volt egy
ilyen tervünk, azt aktualizáljuk, az
aquaparkra benyújtjuk. Teljes mértékben fel vagyunk készülve, meggyőződésünk, hogy a pályázatunkat
pozitívan bírálják el” – jelentette ki
a városvezető.

Tavaly egy új teherautót vásárolt
az önkormányzat, az idén egy buldoexkavátort uniós pályázati pénzből, ezenkívül egy új seprűgépet is
vettek. Ezzel megújult a géppark. A
városvezetés fontosnak tartotta a

géppark rendbetételét ahhoz, hogy
minőségi szolgáltatást tudjanak biztosítani Szovátának. A polgármester
szerint büszkék rá, használják, pozitív visszajelzések érkeztek a lakosság részéről is.

Fotó: Nagy Tibor

Megújult a géppark

Épülőben az új óvoda

Új óvoda is épül Szovátán. A terv 2016-ban készült
el, azóta aktualizálták, finanszírozást is nyertek hozzá,
megvolt a licit, kiválasztották az építőt, és már dolgoznak. Az óvoda kivitelezési határideje a szerződés
szerint 12 hónap. „Ebbe beleesenek a téli hónapok, és
attól tartunk, hogy elhúzódhat akár 2020 nyaráig is.

Ha 2019 szeptemberében nem is tudják már ott
kezdeni a tanévet, 2020 szeptemberében igen. Ez
megint egy olyan projekt, amely 2008-ban indult, az
alapozás meg volt öntve, utána a finanszírozás hiánya
miatt leállt. Rengeteg munkánk van abban, hogy idáig
eljutottunk” – mondta a polgármester.

Nekünk a medve nem hiányzik

Vadregényes összekötő út
vezet át a hegygerincen az
úgynevezett Kicsi mező, illetve a Tyúkász-dombon levő
14 keresztes kápolna között.
És használják is, tudtuk meg
kérdésünkre.

Az a veszély nem áll fenn, hogy
itt elüt bárkit is egy autó, viszont
medvével az arra járók találkozhatnak. A városvezető szerint lassan
oda jutnak, hogy medvével bárhol
lehet találkozni a város területén.
„A medvékkel most az ősz folyamán ismét voltak problémáink, két
medvét befogattunk, elvitettük, de
amíg minisztériumi szinten nem oldódik meg ez a dolog, addig nem
szűnik meg a veszély. Szovátán
több tíz millió eurót ruháztunk be
turizmusba, most a kiépített sétányokon a medve sétál”.
Azt is elmondta, hogy Szováta
erdők között van, amikor jó a
makktermés, a Medve-tó környéki

cserefák alá bejönnek a medvék.
„Mindent megteszünk, a szemetet
összeszedjük, naponta kétszer, délután is elvitetjük a sétányok környékéről. A makkra azonban jöttek a
tavaly is, jöttek az idén is. Ezzel a
szakembereknek
foglalkozniuk
kell. Írtunk a környezetvédelmi minisztériumnak is, a turisztikai minisztériumnak is jeleztük, hogy
tegyenek valamit, mert ez így a lehető legrosszabb. Rossz a vadásztársulatoknak, mert elestek a
bevételtől, rossz a turizmusnak. A
tusnádi kolléga szokta mondani,
hogy náluk medveturizmus van,
mert jönnek az emberek, hogy nézzék a medvét. Biztos van egy olyan
réteg, aki erre vágyik. De mi nem
ezt akarjuk. Mi Szovátán azt akarjuk, hogy a vendég, aki biztonságban, jó körülmények között akarja
tölteni a szabadidejét, azt megkapja.
Nekünk innen a medve nem hiányzik”.

2018. november 13., kedd ________________________________________ KÖZÉLET – REKLÁM________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Nyergestető üzenete

Adatközlő kopjafák

Dr. Balázs Lajos egyetemi docens, néprajzkutató a meglepetések embere. Több évtizedes munkával feltérképezte egy
rendtartó erős székely közösség, Csíkszentdomokos szokásvilágát az emberi élet fordulópontjain (születés, házasság,
halál), feldolgozta a paraszti nemi kultúra és nemi erkölcs jellegzetességeit, és sikeres, sokat idézett könyvekben rendszerezve jelentette meg a sok száz adatközlőtől gyűjtött
anyagot. Ezt követően egy jelenkori titok megfejtésére vállalkozott. Nyergestető – A lelkiismeret ágkeresztes-kopjafás temetője
című, idén megjelent könyvében azt kutatta, hogy egy történelmi esemény, az 1849-es nyergestetői csata, az egykori
székely határvédők hősiessége, emléke hogyan él tovább, hogyan válik összekötő kapoccsá a darabokra szakított nemzetrészek között. Hogyan hatott és hat emberekre és
közösségekre, milyen tettekre sarkallja azokat, akik határokon innen, de főleg túlról fontosnak tartják, hogy Nyergestetőn emléket állítsanak, kopjafák erdejévé varázsolva a
védelmező szálfáitól megfosztott, titkolt kicsi emlékhelyet,
amelyből sem a természet, sem a diktatúra nem tudta kipusztítani a folyamatosan újraállított ágfa keresztecskéket.
oktatója, dr. Pál-Antal
Sándor akadémikus, az
egykori osztálytárs és jó
barát mutatta be.
Balázs Lajos, aki elismerően vélekedett a marosvásárhelyi
közönségről,
életéről, pályájáról szólva
arról számolt be, hogy az iskolából kizárt kulákfiúként
miért választotta a bukaresti
egyetem román szakát, és
magyarul is beszélő kiváló
néprajzprofesszorának az
ösztönzésére hogyan fordult figyelme a néprajz felé,
ami életcéllá, hivatássá vált,
és a már említett jelentős
gyűjtéseket eredményezte.
Nyergestetőt is egy sorsfordulat helyének tekinti –
A szerzőt, aki jelentős néprajzku- hangzott el kivetített előadásában.
tatói tevékenysége mellett a Sapien- Az 1848–49-es forradalom és szatia
EMTE
csíkszeredai badságharc utolsó helyszínei közé
Humántudományok Karának alapí- tartozik, ahol Gál Sándor tábornok
tója, vezetője volt, és jelenleg is az a Tuzson János alezredes vezette

honvédeket bízta meg a szoros védelmével. Bármennyire is hősiesen
küzdöttek, és ideig-óráig sikerült
helytállniuk az osztrák–orosz túlerővel szemben, az ellenséges erők
csellel hátba támadták a székelyeket, és legyőzték őket. Bár az itteni
ütközetet a vesztes csaták között
tartja számon a történelem, Nyergestető ennél többet jelent, a székely-magyar sors jelképévé válva
megszépült, de fájó érzésként él tovább a közös nemzettudatban. A
hely ismertségéhez, népszerűségéhez a legtöbbet idézett Kányádi
Sándor-vers is hozzájárult, amely a
szálfaként helytálló székely harcosok hősiességéről szól.
A csata emlékét elsősorban az
egyszerű emberek őrizték meg. Ezt
tükrözi az a megható tény is, hogy
az emlékoszlop állítása egy Bukarestben élő csíktusnádi kovácsmesternek jutott eszébe, aki látván,
hogy a székely hősök egy keresztet
sem érdemeltek az utókortól, 1869ben bizottságot alakított a román fővárosban élő székelyekből, akik
összegyűjtötték a pénzt, és a ma is
látható emlékművet emelték. Ezen
túl a néprajzkutatót egy másik benyomás hatotta meg. Az erdőben,

fenyőfák takarásában, ahova állítólag az elesett katonákat temették,
kialakult egy olyan emlékhely,
amelyet egyszerű ágkeresztekkel
jelöltek meg, és ápolták helybeli és
környékbeli, valamint távolabbról
érkezett emberek, akik egy vallomás szerint a sajátjuknak érezték a
titkos kicsi temetőt. Miután egy
vihar kidöntötte körülötte a fenyőfákat, megjelentek az első kopjafák,
amelyek folyamatosan szaporodnak
ma is. Ezeket vette számba, számolta meg, jegyezte le feliratukat
Balázs Lajos, és a megkérdezett
helybeliek mellett a kopjafák váltak
adatközlőivé. A sajátosan „székelymagyar kifejezőeszköz” megjelenik
Kányádi Sándor versében is: „mert
temető ez az erdő, / és kopjafa minden szál fa…”
Balázs Lajos 381 sírjelet vett
számba. Az első kopjafa a Lelkiismeret –1988 feliratot viseli. A fiatalok első hősies jelállítási kísérletei
ragadósak voltak, és egyre többen
látogattak el Nyergestetőre, az
anyaországból is, akik számára az
egy nemzethez való tartozás tudatát
jelképezte szapodó kopjafáival az
emlékhely. Ezek száma a testvértelepülési kapcsolatok mellett a 2004-

7

es szerencsétlen népszavazás után
szaporodott meg. A szerző által készített térkép szerint ma már szinte
nincs olyan jelentősebb magyar település, amely ne állított volna kopjafát Nyergestetőn. A csíksomlyói
búcsúra érkezők a Gyimesek mellett ma már szinte menetrendszerűen ellátogatnak a nyeregbe is.
Mert Nyergestető nemzeti találkozóhely lett, „az elszunnyadt történelmi emlékezet felélesztője,
takaréklángon tartója”, „egy nemzeti közösség, a székely-magyarság
iránti emlékezés, kegyelet és tisztelet leghatározottabban kicövekelt
földrajzi, szellemföldrajzi pontja,
amely érzékeltetni képes a rész és
egész összetartozását, a népi emlékezés különleges ötvözetét” – vonja
le a következtetést a szerző, aki a
részletesen lejegyzett kopjafeliratokat nem lesújtóan borongós, inkább
optimista kicsengésű lelki-szellemi
vallomásnak tartja.
A látványos színes képekben és
tanulságos adatokban gazdag
könyv, amely joggal pályázhat az
idei könyvvásár szépségversenyének előkelő helyére, a Gutenberg
Kiadó gondozásában jelent meg.
(bodolai)
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Gyermekfesztivál a Sapientián

Kalandok Csillaghonban

Űrcsirkéket tartottak egyensúlyban, holdpagodát építettek,
átkeltek
az
űrlabirintuson, labdát dobtak a
csillagokba, és még a bolygókat is nyakukba akaszthatták
a hét végén zajlott Maros megyei gyermekfesztivál résztvevői.

Nagy Székely Ildikó

A 2 napos kaland Csillaghonban
című rendezvény több száz óvodást,
kisiskolást és kiskamaszt vonzott
szombaton és vasárnap a Sapientia
egyetem koronkai campusába. A
magyarországi mintára született
fesztiválról a szervező Creactivity
Egyesület elnökét, Gál Csillát kérdeztük.
– Húsz éve önkéntese vagyok a
budapesti Zabhegyező Gyerekanimátorok Egyesületének, amely
minden tavaszi vakációban többnapos gyermekfesztivált szervez. A
korábbi években egy-egy marosvásárhelyi gyermekcsoportot vittem
ki a fesztiválra, de pár éve elhatároztam, hogy hazahozom a rendezvényt.
A
magyarországi
gyermekfesztivál rendszerint öt
napig tart, és ottalvós, szeretném,
ha pár év múlva ezt mi is így tudnánk megszervezni – mondta Gál
Csilla, akitől azt is megtudtuk, hogy
a galaxis témaköréhez kapcsolódó
a harmadik nagyszabású gyermekbuli, 2011-ben a Rotaract Téka elnökeként a Bolyai líceummal
közösen kétnapos Föld körüli kalandot, tavaly pedig a Creactivity
Egyesülettel mesebeli barangolást
szervezett. A mostani rendezvényt,
akárcsak a korábbiakat, a játékos tanulás céljával hívták életre, elsősorban azért, hogy elcsalogassák a
gyermekeket a képernyő elől. A for-

gatókönyv négy nagy interaktív játékra épült, emellett kézműves-foglalkozások,
tánctanítás,
akadálypályás bátorságpróba, óriáspárnás szundimotel és tíz marosvásárhelyi egyesület bemutatója
színesítette a programot.
– Azt szeretnénk megmutatni,
hogyan tölti hasznosan a szabadidejét számos marosvásárhelyi és környékbeli gyerek. Ezzel az
egyesületek lehetőséget kapnak
arra, hogy reklámozzák a tevékenységeiket. A fesztivál két napján tíztíz
bemutató
volt
látható:
harcművészet, vívás, néptánc, modern és sporttánc is, több mint kétszáz gyermek lépett színpadra –
tette hozzá a főszervező. A jelentős
költségvetésű fesztivált a Bethlen
Gábor Alap és a Maros Megyei Tanács támogatta, számos helyi cég
pedig a csillaghoni díszletek „megteremtésében” játszott meghatározó
szerepet. A programok lebonyolításában 90-nél több önkéntes, a Mihai
Eminescu Pedagógiai Líceum és a
Sapientia egyetem lelkes, gyermekés kamasznyelven nagyszerűen értő
diákjai segítettek.
Papírrakéta, szülőmegőrző
Szombat délelőtt már népes gyermekcsapat vette birtokba az egyetem előcsarnokát és földszinti
termeit. Ez még az ismerkedés ideje
volt, de közben a Barangolás a galaxisban nevű első program is elkezdődött, amelynek résztvevői
számos érdekességet tudhattak meg
a világűrről, többek között azt, hogy
melyik görög vagy római istenről
kapták a bolygók a nevüket. Ezzel
egy időben a kézművesasztalok
körül is nagy lett a nyüzsgés. Papírrakéták, bolygókat ábrázoló kompozíciók,
galaktikus
rajzok,
festmények és még számos ötletes

„vinni”. Két óvodáskorú kislány
például a bemutatók közötti szünetekben mindig pódiumra lépett, és
egymást ölelgetve, forgatva kacagta
végig a délutánt.
A szombati program második
nagy játéka a csillagpénzgyűjtős
csapatverseny volt. Miután a táncos
kedvű apróságok és a nagyobb
gyermekek Gál Csilla irányításával
megtanulták a fesztiváltáncot, pillanatok alatt kialakult a színek szerinti hét – piros, rózsaszín, lila,
csíkos, fehér, sárga és zöld – csapat,
amelyeknek minden tagja 21 társasés ügyességi játék során gyűjthetett
csillagpénzt csapatkapitánya vödrébe. Volt itt űrlabirintus, űrcsirkeés űrpingvinjáték, menekülő üstökös és elveszett űrmanó, és még
megannyi ötletes kihívás, amelyeknek életkortól függetlenül egyforma
lelkesedéssel igyekeztek eleget

tenni a csapattagok. Az izgalmas
kalandot a csillagközi hangulathoz
tökéletesen illő zene és fényjáték
kísérte. A verseny végén több száz
csillagpénz gyűlt a vedrekbe, így
bőven volt miből papírt, ceruzát, ragasztót és hurkapálcát vásárolni,
hogy a friss szerzeményekkel rajzos
és írásos üzenetek készüljenek az
űrbe. „Kedves UFO, látogass el a
Földre”, „Mi vagyunk a legjobbak”,
„Holnap is legyen napsütés” – olvashattuk a sárga cetliken, amelyek
a színpad mellett megjelenő hatalmas földgömbre kerültek. A szombati élményt a Mesehetes együttes
koncertje tette teljessé.
Vasárnap 7-próbás űrutazó játékkal folytatódott a kaland, majd miután egy gonosz szörny ellopta a
bolygókat, elkezdődhetett a végső
móka, a Földet és társait megmentő
csoportok izgalmas játéka.

lánk melletti helytállásunk, amelyet
az elmúlt évek meghurcoltatásai
során átéltünk, hanem a kultúránk
megismerése és átadása másoknak
is. Sokszínű tevékenységeink által
próbáljuk eljuttatni egy történelmi
múlt pillanatait különböző korosztályokhoz képekben, érdekes beszámolókban, videókban, a Facebook
és a média segítségével. És álljunk
meg a Kornis–Rákóczi–Bethlenkastélynál, ha Radnót felé utazunk,
mert él még a múlt, és a jövőnek is
A kastélyt, amelyet örökbe foléteznie kell. Ezáltal megértjük, gadtunk, 1545-ben építette Bogáti
hogy kik vagyunk, és feladatunk ezt Gáspár reneszánsz stílusban. Akkoápolni is.
riban Erdély egyik legkényelmesebb várkastélya volt. 1575-ben
Báthory István leszámolt az ellene
lázadó, Bekes Gáspárhoz csatlakozó főurakkal, és kivégeztette Bogáti Gáspárt is. 1587-ben Báthory
Zsigmond Kendi Ferencnek ajándékozta, két évvel később őt is kivégezték. Az új tulajdonost, Kornis
Boldizsárt is kivégezték 1610-ben,
de az épület a Kornis család kezében maradt. Egy ismételt elkobzás
után Bethlen Gábor fejedelem is végeztetett rajta átalakításokat.
Az építkezések 1649 őszén, II.
Rákóczi György fejedelemmé választásával kezdődtek újra. Bár a
lengyelországi hadjárat után lemondani kényszerülő II. Rákóczi
György számára az országgyűlés
meghagyta a radnóti birodalom birtoklásának jogát, a fejedelmi szék
visszaszerzésére irányuló fenesi
csata után végérvényesen elveszítette a radnóti birtokot, amely az új
fejedelemasszony, Bornemissza
Anna tulajdonába került. Tőle fia,
II. Apafi Mihály, majd annak özvegye, Bethlen Kata örökölte. 1758ban, az özvegy fejedelemasszony

halála után a kincstár tulajdonába
került uradalmat gróf Bethlen Miklós kancellár szerezte meg. A 18.
század második felében épült a kastély új kapuépülete, a bethleni Bethlen család kígyós címerével díszített
„Kígyósház”. 1887-ig a Bethlen
család birtokában maradt a radnóti
uradalom, amikor gróf Bethlen
Márk egyetlen éjszaka alatt elkártyázta. Gróf Haller Jenőtől, a nyertestől jutott Radnót az Erdélyi
Római Katolikus Státus birtokába,
amelynek mintagazdasággá és gazdasági iskolává átalakítva a legjelentősebb jövedelemforrása lett.
A jelenleg is létező kastély, bár
romosan, de igazolja múltunk és az
erdélyi magyar nép életét. Ezt az
örökségünket szeretnénk megismertetni, és néhány hónapon át
életre kelteni.
Kérjük, kövessenek és segítsenek
a magyar kultúra megőrzésében a
Facebook-oldalunkon (a Rákóczisok). Mottónknak tekintjük II. Rákóczi fejedelem szavait: „Istennel a
hazáért és szabadságért”.
Tisztelettel, a Rákóczisok
A II. Rákóczi Ferenc Római
Katolikus Teológiai Líceum
diákjai
(Marosvásárhely)

alkotás készült a műhelyekben, miközben a színpad is megtelt élettel.
A műsorszámokat Benő Kinga konferálta fel, és ő beszélgetett a különféle egyesületekhez tartozó, illetve
„civilben” érkezett gyermekekkel
is, akiket nyugodt szívvel hagyhattak a szervezőkre a filmfesztiválra
vagy egyéb programokra készülő
felnőtt kísérők. Azoknak pedig,
akik inkább Csillaghonban maradtak volna, az étkezdében kialakított
szülőmegőrző kínált kellemes időtöltést, olvasnivalót és társasjátékokat.
Csillagpénzért űrüzenet
A délutáni űrüberelés előtt valamennyi, szombatra ütemezett sportés táncklub, illetve egyesület bemutatkozott. A produkciók után a nézősereg is kipróbálhatta a látottakat,
sokan azonban a szabad fogócskázást vagy táncot kívánták színpadra

Életre kelt a Kornis–Rákóczi–Bethlen-kastély

A marosvásárhelyi II. Rákóczi
Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum XI. C társadalomtudomány intenzív angol–
német nyelv osztályos diákjai
életet varázsolnak az elromosodott radnóti Kornis–Rákóczi–Bethlen-kastély falai
közé.

Az Örökségünk őrei programhoz
kapcsolódva, őrzőivé váltunk műemlékeinknek, mivel hiszünk
abban, hogy az erdélyi magyar kultúra olyan értékekkel rendelkezik,
amelyeket képviselni, ismertetni és
őrizni kell.

A csapatunk tagjai: Abodi Csanád, Benedek Hunor, Galambfalvi
Kriszta, Galambos Dorka, Gligor
Renáta, Hatházi Mónika, Héjja Gergely, Mátyus Szidónia, Néma AdélAnett, Pánczél Adél, Pop Kitti,
Szabó Zsófia, Vidéki Vivien, valamint Brandner Judit-Emőke tanárnő
és Kolozsvári Szilárd tanár úr.
A műemlék, amelyet örökbe fogadtunk, a Kornis–Rákóczi–Bethlen-kastély, név szerint is közel áll
iskolánkhoz és hozzánk, hisz valós
példaképek hagyatéka. Így a mi
csapatnevünk a Rákóczisok.
Küldetésünk nemcsak az isko-

Fotó: Nagy Tibor
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A dobogós otthonából csent pontot a Sepsi

A Sepsi OSK idegenben 1-1es döntetlent ért el az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság
3. helyén álló CSU Craiova
otthonában. Ezzel folytatódott a háromszékiek jó idegenbeli sorozata, a legutóbbi
három hazai meccsét elbukó
székelyföldi csapat ugyanis
péntek este zsinórban ötödször szerzett pontot vendégként.

Mindkét oldalon meghatározó
játékosok maradtak ki a kezdő tizenegyből. A hazaiaknál az eddigi
nyolc meccsén nyolc gólt szerző
boszniai támadó, Elvir Koljic és a
román válogatott szárnyvédő, Nicuşor Bancu, a Sepsinél pedig a
sárga lapjai miatt eltiltott csapatkapitány, Ousmane Viera, valamint
az előző fordulóban sorsdöntő hibákat elkövető Niczuly Roland
kapus. A szentgyörgyiek edzője,
Eugen Neagoe három U21-es futballistát is pályára küldött, közülük
a Balmazújvárostól érkező Adrian
Rus először kezdett a román első
osztályban, jelentette az NSO.
Az első félidő nagy részében a
szentgyörgyi térfélen zajlott a
játék, ám a Craiova fölénye csak
labdabirtoklásban
mutatkozott
meg, helyzetekben nem. A hazaiak
egyetlen igazi gólszerzési lehetősége a 28. percben jött el, amikor
Mateiu lerántása miatt büntetőhöz
jutottak, de Fedele jobbra helyezett, félmagasan lőtt labdáját szögletre ütötte az idén eddig csak
kupameccseken védő Fejér Béla
kapus.
A CSU-nak ez már a negyedik
kihagyott tizenegyese volt a szezonban, tíz kísérletből – mindkét
statisztikában listavezető a craiovai
együttes. A hazaiakhoz hasonlóan
a Sepsi is csupán egyszer lőtt kapura ebben a játékrészben, abból

A friss ötszörös világbajnok
Lewis Hamilton, a Mercedes brit
pilótája nyerte vasárnap a Forma–1es Brazil Nagydíjat, sikerével pedig
bebiztosította csapata sorozatban
ötödik konstruktőri világbajnoki
címét. A 33 éves Hamiltonnak ez
volt az idei 10. és pályafutása 72.
futamgyőzelme. Hamilton mögött
Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája ért célba másodikként,
míg a dobogó legalsó fokára Kimi
Räikkönen, a Ferrari finn versenyzője állhatott fel.

azonban gól lett: Florin Ştefan balról tört be a tizenhatosra, keresztbe
lőtt a kapu előtt, a túloldalon érkező Alekszandr Karnickij pedig
az ötös sarkáról, kapásból a rövid
sarokba vágta a labdát.
A második félidő szentgyörgyi
lövésekkel indult, de Rus és Vaşvari is pontatlan volt, míg a
Craiova mindenáron újabb 11-est
szeretett volna kiharcolni. Ennek
az 1. liga góllövőlistáját 10 találattal vezető Alexandru Mitriţă látta
kárát, aki négy perc alatt két sárgát
is kiérdemelt műesésért, így az 57.
perctől tíz emberrel folytatták a
házigazdák.
Ennek ellenére támadásban maradtak, ám a nagy helyzetek ismét

a vendégek megugrásaiból jöttek:
Ştefan, majd Velev is egyedül mehetett kapura. Utóbbi már Pigliacelli kapust is átemelte, de Mateiu
beérte és szerelte, az ebből indult
kontrából pedig egyenlített a
Craiova: Bărbuţ középre tett labdáját Burlacu a jobb alsó sarokba
lőtte.
A végjátékban Rus, majd Nouvier közeli lövéseit is védte Pigliacelli, a ráadás utolsó percében
pedig hiába pattant Rusról a
craiovai hálóba a labda, Radu Petrescu játékvezető a kapus akadályozása miatt nem ítélt gólt. Ekkor
már kettős emberelőnyben voltak a
szentgyörgyiek, egy perccel korábban ugyanis Martic megkapta a
második sárga lapját.

Döntetlen a román rangadón

Nem bírt egymással a Dinamo és a FCSB, a kommunista időszak
két vezető fővárosi együttese 1–1-es döntetlenre játszott vasárnap este.
A Dinamo Diogo Salomao góljával büntetőből vezetést szerzett a 40.
percben, a vendég FCSB a második játékrész elején egyenlített: Gnohere tizenegyesét védte Jaime Penedo kapus, a kipattanó labdára lecsapó Florin Tănase lövésével szemben viszont már tehetetlen volt.
Tănase ezzel kétszeresen járult hozzá a találathoz, hiszen a büntetőt
is ő harcolta ki: mindössze 36 másodperccel az újrakezdés után buktatta őt Armando Cooper.
1. CFR
2. FCSB
3. Craiova
4. Viitorul
5. Medgyes
6. Astra
7. Sepsi OSK
8. Călăraşi
9. Dinamo
10. Chiajna
11. Jászvásár
12. Botoşani
13. Nagyszeben
14. Voluntari

15
15
15
15
14
15
15
15
15
15
15
14
14
14

8
8
7
8
6
5
5
3
4
4
5
3
4
1

Ranglista
6
4
5
2
4
5
5
8
5
5
2
6
2
5

1
3
3
5
4
5
5
4
6
6
8
5
8
8

21-10
29-15
27-12
17-15
15-17
17-14
17-15
12-14
15-21
10-19
13-23
18-22
14-17
14-25

30
28
26
26
22
20
20
17
17
17
17
15
14
8

Három negyeden át egyenlő
ellenfelei voltak a Dinamónak

Bálint Zsombor

Megilletődötten játszott az első
mérkőzésen a bukaresti Dinamouszodában a Marosvásárhelyi CSM
férfivízilabda-csapata, hiszen a
Szuperligát uraló négy csapat
egyike ellen szerepelt, először a
klub történetében, és ennek megfelelően nagy arányú vereséget szenvedett.
Ennek ellenére voltak időszakok,
amikor már mutattak valamit a vízilabdából – számolt be Eduard
Andrei, a csapat edzője, akitől azt is
megtudtuk, hogy teljesen másként
nézett ki a második meccs, amelynek az első három negyedében
egyenlő ellenfele volt a marosvásárhelyi csapat a nagynevű fővárosiaknak, és az utolsó negyedben

és tökéletesen kivitelezett előzéssel
utasította maga mögé, aztán üldözőbe vette Hamiltont.
A kerékcserék sorát Bottas
kezdte meg a 19. körben, egy körrel
később pedig Hamilton is friss abroncsokat kapott, majd a Ferrarik
következtek: Vettel a 28., Räikkönen a 32. körben járt a bokszban, a
sort pedig Verstappen zárta, aki a
36. körben kapta meg az új gumikat.
A kerékcserék után a jól taktikázó Red Bull versenyautójával

kapott 8-1 ellenére is elfogadhatóan
szoros eredmény született. „Nyilván nem ezért kaptunk ki, de meg
kell említeni, hogy több játékvezetői tévedés is volt a Dinamo javára”
– tette hozzá a szakember –, aki
szerint összességében igazán elégedett lehet azzal, amit az ifjúsági játékosokból álló csapat mutatott
Bukarestben.
A férfivízilabda-bajnokságban
négy kétmérkőzéses forduló után a
marosvásárhelyi csapat egy újonc
számára előkelőnek mondható 5.
helyen áll, és a hét végén a Kolozsvári Poli csapatát fogadja a víkendtelepi úszósátorban, két újabb
győzelem reményével kecsegtető
mérkőzésen. A találkozókat szombaton 19 órától és vasárnap 11 órától rendezik.

Jegyzőkönyv

Férfivízilabda-Szuperliga, 4. forduló: Bukaresti Dinamo – Marosvásárhelyi CSM 25-6 (4-2, 7-1, 5-3, 9-0) és 16-7 (2-0, 4-2, 2-4, 8-1)
Bukarest, Dinamo-uszoda. Vezette: Alexandru Mustaţă (Bukarest), Manole Manea (Bukarest).
Dinamo: Abrudan, Mihăluţă – Buica (1/2), Filotti (2/1), Albu (1/2),
Sacchetti (1/0), Drăghici (2/1), Condrat (0/1), Demeter (3/2), Iliescu
(0/0), Teohari (4/1), Bota (3/0), Vrânceanu (1/2), Fornea (3/3), Kari
(4/1).
CSM: Elizanor, Iacob – Bindea Paul (0/0), Bindea Raul (1/1), Filimon (0/-), Baciu (-,0), Buda (0/1), Magyary Előd (0/0), Cristian (0/0),
Pîrîianu (0/0), Stoian (0/0), Iudean (1/1), Jiganea (1/1), Gheorghe
(3/2), Magyari Dávid (0/-), Szatmári (-,0), Chiriacov (0/-), Itul (-/1).

Eredményjelző

A férfivízilabda-Szuperliga 4. fordulójában: Brassói Corona
Sportul Studenţesc – Aradi AMEFA 15-4 és 20-0, Nagyváradi Crişul
– Bukaresti Steaua 6-21 és 4-20, Bukaresti Dinamo – Marosvásárhelyi CSM 25-6 és 16-7, Kolozsvári Poli – Nagyváradi CSM Digi 2-19
és 4-13. A Bukaresti Rapid állt. Előrehozott mérkőzéseken: Nagyváradi CSM – Aradi Amefa 19-3 és 15-5.

Hamilton győzött, világbajnok a Mercedes

Hamilton a rajtot kiválóan kapta
el, nem úgy a második kockából induló Sebastian Vettel (Ferrari), aki
kénytelen volt az első kanyarban
maga elé engedni a nála sokkal jobban startoló Valtteri Bottast (Mercedes). Az első kör végén így
Hamilton, Bottas, Vettel volt a dobogós helyeken száguldók sorrendje, de az akkor még hatodik
Verstappen az első tíz körben megcsinálta a show-t: a 21 éves holland
pilóta előbb Räikkönent, majd Vettelt, aztán Bottast is látványos, bátor
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Verstappennek megnyílt az esélye
harcba szállni a győzelemért, és a
holland versenyző a 39. körben meg
is előzte Hamiltont. Arra azonban
Verstappen sem számíthatott, hogy
ezen a – számára kiválóan alakuló
– futamon egy lekörözött pilóta
okozza a vesztét: a francia Esteban
Ocon (Force India) a célegyenes
utáni második kanyar bejáratánál
nem hagyott elég helyet Verstappennek, a két autó összeért, és
mindkettő megpördült.
Hamilton ennek köszönhetően
visszavette a vezetést, Verstappen
kénytelen volt besorolni második-

nak, a harmadik pozíciót pedig
Räikkönen foglalta el, miután a Ferrari csapatutasításának megfelelően
előbb Vettel elengedte őt, majd a
finn megelőzte honfitársát, Bottast.
Vettel 18 körrel a leintés előtt
ismét a bokszba hajtott új gumikért,
és hetedikként tért vissza a versenybe, de azonnal javított egy pozíciót. Tíz körrel a vége előtt
Hamilton, Verstappen, Räikkönen
volt a dobogós helyeken száguldók
sorrendje, és ez a leintésig már nem
változott.
A vb két hét múlva Abu-Dzabiban zárul.

Eredményjelző

* Brazil Nagydíj, Sao Paulo (71 kör, 305,879 km, a pontszerzők):
1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:27:29.066 óra, 2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1.469 másodperc hátrány, 3. Kimi Räikkönen
(finn, Ferrari) 4.764 mp h., 4. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull)
5.193 mp h., 5. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 22.943 mp h., 6. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 26.997 mp h., 7. Charles Leclerc (monacói, Sauber) 44.199 mp h., 8. Romain Grosjean (francia, Haas)
51.230 mp h., 9. Kevin Magnussen (dán, Haas) 52.857 mp h., 10. Sergio Perez (mexikói, Force India) 1 kör h.
* pole-pozíció: Hamilton

A vb-pontversenyek állása

Egy lekörözött pilóta okozta Max Verstappen vesztét: a francia Esteban Ocon (b) a célegyenes utáni második kanyar bejáratánál nem hagyott
elég helyet a hollandnak, a két autó összeért, és mindkettő megpördült, így Lewis Hamilton visszavette a vezetést

* pilóták: 1. Hamilton 383 pont – már világbajnok, 2. Vettel 302, 3.
Räikkönen 251, 4. Bottas 237, 5. Verstappen 234, 6. Ricciardo 158,
7. Nico Hülkenberg (német, Renault) 69, 8. Perez 58, 9. Magnussen
55, 10. Fernando Alonso (spanyol, McLaren) 50, 11. Esteban Ocon
(francia, Force India) 49, 12. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Renault) 45,
13. Grosjean 35, 14. Leclerc 33, 15. Pierre Gasly (francia, Toro
Rosso) 29, 16. Stoffel Vandoorne (belga, McLaren) 12, 17. Marcus
Ericsson (svéd, Sauber) 9, 18. Lance Stroll (kanadai, Williams) 6, 19.
Brendon Hartley (új-zélandi, Toro Rosso) 4, 20. Szergej Szirotkin
(orosz, Williams) 1
* csapatok: 1. Mercedes 620 pont – már világbajnok, 2. Ferrari
553, 3. Red Bull 392, 4. Renault 114, 5. Haas 90, 6. McLaren 62, 7.
Force India 48, 8. Sauber 42, 9. Toro Rosso 33, 10. Williams 7
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Lehűlés
várható

Az ország nagy részében
mind a nappali, mind az éjszakai hőmérséklet csökkenni fog a következő két
héten, és november 18-a
után megnő a csapadék kialakulásának esélye – derül
ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) november 12-e és 26-a közötti
időszakra vonatkozó előrejelzéséből.

Erdélyben ezen a héten fokozatosan csökken a hőmérséklet,
19-én 3 Celsius-fokos nappali
csúcshőmérséklettel kell számolni, az azt követő napokban
pedig legfeljebb 2-3 fok várható.
Éjszaka -4–5 fokig süllyed a hőmérők higanyszála. November
18-a és 21-e között csapadék is
várható.
A Bánságban, a Körösök vidékén és Máramarosban is fokozatosan
lehűl
a
levegő
hőmérséklete, jövő hét elején a
nappali csúcsértékek 6-8, majd
19-e után 3-4 Celsius-fok körül
alakulnak. A jelzett időszak első
négy éjszakáján enyhébb lesz az
idő, mint ilyenkor általában, 4-7
Celsius-fok körüli minimumok
várhatók, 16-a után azonban
fagypontig, majd jövő hét végére
-3–4 fokig csökken az éjszakai
hőmérséklet. Jelentősebb menynyiségű csapadékra november
18-a és 21-e között van kilátás,
utána csak elszórtan kell gyenge
esőzésekkel számolni. (Agerpres)

Eloltották
a fegyvergyárban
a tüzet

Nem a kudzsiri Mechanikai
Műveknél, hanem a Fegyvergyárban ütött ki tűz egy
robbanás nyomán – pontosította az előzőleg közölt információt a Fehér Megyei
Katasztrófavédelmi
Felügyelőség (ISU).

Az illetékesek szerint a detonáció, amelyet tűz követett, a lőszerek tesztelésére használt föld
alatti helyiségben történt. A gyár
egyik alkalmazottját – akit kezdetben eltűntnek nyilvánítottak –
szénné égve találták meg a tűzoltók.
A tűzoltóknak sikerült eloltaniuk a nagy füsttel járó tüzet. Az
oltási munkálatokban a Fehér
megyei tűzoltók mellett Szeben
és Hunyad megyei kollégáik is
részt vettek.
A kudzsiri fegyvergyárban
főleg az amerikai piacnak szánt,
többnyire félautomata vadász- és
sportfegyvereket gyártanak, illetve AKM gépkarabélyokat is
előállítanak.
A kudzsiri üzemet 1799-ben,
az Osztrák-Magyar Monarchia
idején alapították. 2004-ben a
gyárat két részre osztották, így
alakult a Mechanikai Művek és a
Fegyvergyár. (Agerpres)

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
VALÓDI méz a termelőtől! Tel. 0744474-863. (10318)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (11224)
ELADÓK régiségek: antik faragott
kredenc márványlappal, faragott keretes nagy tükör, tűgobelin, régi varrógépek működő állapotban. Tel.
0725-828-853, 10-20 óra között.
(11301-I)
TŰZIFA eladó, 160 lej/m. Tel. 0747594-011. (2119)
VÁRMEZŐBEN, a főút mellett eladó
5 és 28 áras telek, a telekkönyvi papírok rendben vannak. Ár: 5-8
euró/m2 között. Tel. 00-36-20-3348629. (11285)
ELADÓ 4 szobás magánlakás a Vulcan
utcában. Tel. 0265/311-271, 0745-206048. (11245)
ELADÓ tűzifa, 150 lej/m. Tel. 0751-531735. (sz.)
KEMÉNY tűzifa eladó, 150 lej métere. Tel. 0755-315-234. (11240)

MINDENFÉLE

CSERÉPTETŐ-JAVÍTÁS, lefolyók,
csatornák, fali- és padlócsemperakás. Tel. 0751-471-965, 0726-638909. (2133)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2080)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel.
Tel.
0749-543-104.
(1778-I)
HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (11211)
ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lindab
cserépből,
tetőszigetelést,
cserépforgatást,
külső
és
belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és
kapukészítést, bontást is. Tel. 0747-634747. (11235)
TETŐFEDÉS, javítás Lindab lemezből, cserépforgatás, bármilyen javítás. Tel. 0758-862-236. (2100-I)
CÉG
vállal
tetőfedést
lemezzel,
fémcseréppel,
ácsmunkát,
terasz
készítését
fából,
szigetelést,
átalakításolat, javítást, járólap-lerakást
és kovácsoltvas kerítés készítését.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0754-957-644. (11320)

MAROSVÁSÁRHELYI fogorvosi rendelőbe asszisztensnőt keresünk. Tel.
0742-669-084. (2136-I)
IDŐSEBB hölgyek és urak (60 év felett) jelentkezését várom reklámfotózás
céljából.
Jelentkezni
a
0756-867-458-as
telefonszámon
lehet. (20708-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Az életünk csendesen megy
tovább, de emléked elkísér
egy életen át. Fájó szívvel
emlékezünk november 13-án a
szeretett férjre, a legdrágább
édesapára és nagytatára,
PÁL-GÁBOR
LAJOSRA
halálának 23. évfordulóján. A
szeretetünk
veszi
körül
sírodat, mert a szeretet örök.
Szerettei. (v-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
a
nyomáti
SCRIDON
JÁNOSRA halálának első
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (2129-I)

Szomorú
alkalom
a
megemlékezés, ha te nem
vagy már, minden szó kevés.
Szép emléked már csak emlék
maradt, de a szívünkben a
fájdalom örökké megmaradt.
Földi utad 4 éve lejárt,
csillagok útján utazol tovább.
Elmentél oda, ahonnan nincs
visszatérés,
ahol
tested
meglelte végső pihenését.
Fájó
szívvel
emlékezünk
november 13-ra, amikor a
kegyetlen halál elragadta
SZŐCS EDIT ERZSÉBETET.
Emlékét őrzi férje, fia és
családja, lánya és annak
családja. (2139-I)

„Csak az hal meg, akit
felednek. Örökké él, kit igazán
szeretnek.”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk november 13-án id. BIRÓ
ZOLTÁNRA, a szeretett férjre,
édesapára, apósra, nagyapára, halálának negyedik
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes.
(sz.)

ELHALÁLOZÁS
Megtört szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
após, apatárs, nagybácsi, rokon
és szomszéd, a csíkfalvi születésű
SZABÓ PÁL
marosvásárhelyi lakos,
az IMATEX volt dolgozója,
november 9-én, türelemmel viselt
szenvedés után 71. évében megpihent.
Temetése november 13-án 13
órakor lesz a református temetőben, unitárius szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Gyászoló szerettei. (2127-I)

Ez a nap az emlékezés napja.
Érted
imádkozunk
halkan,
zokogva.
Értünk
éltél,
bennünket szerettél, mégis
búcsú nélkül elmentél.
Fájó
szível
emlékezünk
november 13-án a szerető
férjre,
az
iszlói
RÁDULY
halálának
5.
JÁNOSRA
évfordulóján.
Szerető, bánatos felesége,
Irénke, menye és két unokája:
Zsolt és Levente, valamint testvére, Zsuzsika. Nyugodjon
békében! (2112)
„Életed maga volt a szépség,
az ég maga volt a kékség,
halálod maga a fájdalom,
Már csak a szürke földnek sírom
kegyetlen bánatom.”
Szomorú szívvel emlékezünk
november 13-án a felejthetetlen
férjre, édesapára, nagyapára,
ÚJFALVI KÁROLYRA (Sanyi)
halálának első évfordulóján.
Emléked
szívünkben
él,
nyugodjál békében!
Bánatos feleséged, gyermekeid
és azok családja. (2132)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a drága jó édesanya, nagymama,
dédmama,

özv. MOLNÁR ANNA
szül. Csutak Anna

az Arta Mobila volt dolgozója

„... legyek én körötted valami

szelíd és nem bántó emlék,

olyan, akire jólesik gondolni, de

már nem könnyeztet meg. Ne

úgy jussak az eszedbe, hogy be-

lerándulj a fájdalomba, hanem

úgy, hogy elmosolyodj.” (Szabó

életének 94. évében csendesen

Magda)

13-án 12 órakor lesz a református

mindazokkal, akik ismerték és

megpihent. Temetése november

temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!

A gyászoló család. (2134-I)

Mély megrendüléssel tudatjuk

szerették a gondoskodó édes-

apát, szerető nagyapát, kedves

testvért, apóst, rokont, barátot,
SIMON VILMOS IMRÉT

hogy 2018. november 9-én, 67

éves korában, türelemmel viselt
Fájó szívvel búcsúzunk az évtize-

dekig Somosdon oktató
KISS CSABA

betegség után végleg megpi-

hent. Végső búcsút 2018. novem-

ber 13-án 15 órakor veszünk

Tőle, római katolikus szertartás

szerint, a marosvásárhelyi refor-

tanár úrtól.

mátus temetőben. Részvétnyilvá-

ségének emlékét őrzik egykori

ravatalozójában nyílik lehetőség.

Önfeláldozó közösségi tevékeny-

diákjai, a férfikórus tagjai és a faluközösség.

nításra 14.45 órától a temető
Emlékét őrizzük szívünkben!

A gyászoló család. (2143-I)

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes! (2135-I)

Fájó szívvel búcsúzunk a szere-

tett sógortól és nagybácsitól,
SZABÓ PÁLTÓL.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, fiú, vő és

rokon,

LAKÓ ZOLTÁN

marosvásárhelyi lakos hosszas

betegség, rövid szenvedés után,

életének 46. évében 2018. no-

vember 11-én elhunyt. Földi maradványait

2018.

november

14-én, szerdán 14 órai kezdettel
helyezzük örök nyugalomra a

megyei kórház mögötti temető-

ben. Virrasztás 13-án a Vili Funerar

temetkezési

vállalatnál.

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes!

A gyászoló család. (2140-I)

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes!

Sógornője, Annus, fiai, Zoli

és Csabi családjukkal. (2130-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendüléssel
búcsút

MÁTYÁSI

kollégánktól,
éven

át

Nemzeti

aki

a

láthatatlan

LÁSZLÓ

huszonkét

Marosvásárhelyi

Színház

munkatársa
csillogás

veszünk

volt.

mögött

kéz

hűséges

Minden

dolgozik

sok
a

sikeren. A gyászoló családnak
vigasztalódást

Marosvásárhelyi

kívánunk.

A

Nemzeti

Színház munkatársai. (sz-I)
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A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház

– a 21/2007. kormányrendelet 13. cikkelyének 3. bekezdése szerint –
munkaerőt keres
SZÍNPADI VILÁGOSÍTÓI
állás betöltésére a Tompa Miklós Társulatnál.
Jelentkezni lehet
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház humánerőforrás-osztályán
2018. november 21-ig.
Az állásinterjúra november 22-én 11 órától kerül sor.
További információk a következő telefonszámokon:
0365 806 862 (113-as mellék); 0265 219 261

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

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

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

BÚTORT RESTAURÁLÓ MAGÁNCÉG ASZTALOST és POLITÚROZÓT alkalmaz. Érdeklődni a
0722-786-111-es telefonszámon. (20653-I)

VARRODA alkalmaz VARRÓMUNKÁST, MESTERSEGÉDET és GÉPÉSZT. Tel. 0742-298-872.
(20674-I)

AZ ELITE DISPLACEMENT KFT. felvételt hirdet NÉMETORSZÁGI MUNKÁRA, IDŐSEK ÁPOLÁSÁRA, FELÜGYELETÉRE. Amit biztosítunk: versenyképes fizetés, ingyenes oda-vissza utazás,
egészségügyi biztosítás, munkaszerződés, dupla bérezés az ünnepnapokra, teljes körű ügyintézés a munkaviszony idejére. A havi bérből a cég nem von le semmiféle jutalékot. Jelentkezéseket az alábbi telefonszámon várunk: 0757-183-185. (62778-I)
FELVESZÜNK FIATAL HÖLGYEKET CUKORDÍSZEK GYÁRTÁSÁRA a jeddi termelőbe. Tel.
0745-520-408. (11255-I)

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőproblémák); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím:
Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (sz.-I)

ALKALMAZUNK TAKARÍTÓNŐT irodák takarítására részmunkaidőre, nagyon jó fizetéssel. Tel.
0741-119-016, 0747-111-183, vezetékes: 0257948. (62925)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél a tesztelő
csapatunk tagja lenni, akkor jelentkezz most! Az átlagosnál magasabb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a címre, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására. Az átlagosnál
magasabb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a címre, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (-I)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG hollandiai munkapontra alkalmaz SZAKEMBEREKET építkezésre.
Órabér 14-15 euró, heti fizetés. Érdeklődni a 0740-602-038-as telefonszámon. (sz-I)

ASZTALOSMŰHELY

bérbe adó
teljes felszereléssel
Marosszentgyörgyön.
Telefon:
0744-505-710.

HIRDETÉS

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal (székhelye: Győzelem tér 3. szám, telefon 0265-268.330, 274-es mellék, fax
0365-455.020)
NYILVÁNOS ÁRVERÉST

hirdet egy közétkeztetési tevékenységre szolgáló helyszín bérbeadása érdekében Marosvásárhelyen, a Színház téren.
Az árverés iránt érdeklődők 2018.11.12-étől az intézmény székhelyén (Győzelem tér 3. szám, 87-es iroda), hétfőtől csütörtökig 8 és
10.30 óra között megvásárolhatják az 50 lej értékű feladatfüzetet.
Az érdeklődő magán- és jogi személyektől igényelt, a minőség és a
kapacitás igazolására vonatkozó okiratok jegyzékét a feladatfüzet második része, az ajánlattevőknek szóló útmutató tartalmazza.
Az ajánlatokat a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyén (Győzelem tér 3. szám, 13-as iroda) kell benyújtani 2018. 12.
06-án 12 óráig.
Az ajánlat érvényességi ideje az ajánlatok benyújtásának határidejétől számított 60 nap, ezalatt az ajánlat ára változatlan.
Az ajánlatok felbontására a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyén (Győzelem tér 3. szám, 45-ös iroda) kerül sor 2018.
12. 07-én 12 órakor.

A feladatfüzet iránt érdeklődőknek kérvényt kell benyújtaniuk,
amelyben feltüntetik elérhetőségeiket: levelezési cím, telefonszám,
faxszám és e-mail-cím.
További információk a 0265-268.330-as telefonszám 274-es mellékén igényelhetők.
Dr. Dorin Florea polgármester

MAROSVÁSÁRHELY
MEGYEI JOGÚ VÁROS

versenyvizsgát szervez
egy megüresedett állás betöltésére a
Maros Sport- és Szabadidőközpont Szakosztályon
A megüresedett szerződéses állás betöltéséhez a pályázóknak teljesíteniük kell a módosított és kiegészített 2011. évi 286-os számú kormányhatározatban jóváhagyott keretszabályozás 3-as cikkelyében előírt
feltételeket.
– egy dolgozói állás – a medence-karbantartó szakrészlegre
• középfokú vagy általános iskolai tanulmányok
fűtő szakvégzettséggel
•5 év szakmában eltöltött szolgálati idő

A versenyvizsgát a Maros Sport- és Szabadidőközpont Szakosztályon (Tutaj utca 24. szám) szervezik, és magába foglal:
– gyakorlati vizsgát
– interjút
A versenynaptár:
– 2018. november 26., 12 óra – a jelentkezési iratcsomók
benyújtási határideje
– 2018. december 5., 10 óra – gyakorlati vizsga
– 2018. december 11., 10 óra – interjú

A versenyvizsgához szükséges iratok jegyzéke és a bibliográfia megtalálható az intézmény honlapján, a www.tirgumures.ro elérhetőségen.
További információk a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal (Győzelem tér 3. szám) 85-ös számú irodájában, valamint a versenybizottság
titkáránál a 0265-268.330-as telefonszám 110-es mellékén igényelhetők.
Dr. Dorin Florea polgármester

HIRDETÉS

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal (székhelye: Győzelem tér 3. szám, adószám: 4322823, telefon 0265-268.330,
274-es mellék)
NYILVÁNOS ÁRVERÉST

hirdet a Marosvásárhelyen, a Radnai utca 34. szám alatt található
ingatlan (telek és építmény) eladására, amely 19,92 négyzetméter
hasznos felületű épületből és a 38/418 résznyi telekből áll, és amely a
132079-C1-U3 szám alatt szerepel a marosvásárhelyi kataszteri hivatalban.
Kikiáltási ár 4.722 euró (héa nélkül).
Az 50 lej értékű feladatfüzetet 2018. 11. 13-ától lehet megvásárolni
az intézmény Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén a 87-es számú
irodában, hétfőtől csütörtökig 8 és 10.30 óra között.
Az árverésen való részvételhez szükséges dokumentációt az intézmény iktatóhivatalában, a 13-as irodában kell benyújtani 2018. 12. 04én 12 óráig.
Az árverésre 2018. 12. 05-én 12 órakor kerül sor a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal székhelyén, a 45-ös teremben.
További információk a 0265-268.330-as telefonszám 274-es mellékén igényelhetők.
Dr. Dorin Florea polgármester
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alkalmaz

mechanikai karbantartás-felügyelőt
valamint villamossági és automatizálási karbantartás-felügyelőt

Elvárások:

• Középfokú szakvégzettség/mesteriskolai szakvégzettség/posztliceális
szakvégzettség a mechanika/elektromechanika/automatizálás terén;
• Középfokú számítógép-kezelési ismeret;
• Csapatszellem;
• Kommunikációs képesség

Munkaköri leírás

• Biztosítja és figyelemmel kíséri a karbantartási munkálatok menetét;
• Felettesével együtt felméri a berendezések műszaki állapotát;
• A karbantartási munkákra vonatkozó megelőző jellegű
és javító szándékú tevékenységeket javasol;
• Előkészíti és biztosítja a karbantartási munkálatokhoz szükséges
nyersanyag- és cserealkatrész-ellátást;
• Együttműködik a platformon lévő cégekkel a karbantartói munkálatok
elvégzése érdekében.

Amit ajánlunk:

• Vonzó bércsomag;
• Étkezési utalványok;
• Szabadságpénz;
• Egészségügyi csomag;
• Sportolási lehetőség (saját sportteremhez való hozzáférés)
• Belső fejlesztési programok.

Az önéletrajzokat a recrutare@azomures.com e-mail-címre lehet elküldeni,
valamint be lehet nyújtani az Azomureş Dózsa György utca 300. szám alatti
székhelyén.
Bővebb tájékoztatás a 0372-482-921-es telefonszámon,
az Azomureş munkaerő-toborzó szolgálatánál.

