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Bölcsőde és óvoda épül

Marosludason

A Nyárád-híd
felújítását
jövőre ígérik

Életveszélyessé vált a 151 D megyei
út nyárádszentlászlói közúti hídja. A
Nyárádtő – Ákosfalva – Székelytompa
29,36 km-es megyei útszakaszon közlekedő járművek forgalmát a Nyárádgálfalvához tartozó Szentlászló hídján
jelzőtáblákkal korlátozták, óránként 30
km-es sebességgel lehet áthaladni, de
csak a 10 tonnásnál kisebb összterhelésű teherautóknak.

____________4.
Egyedi zenei
élményt kínál
a 27. Alter-Native
Fotó: Nagy Tibor

A marosludasi református templom szomszédságában új egyház. A nyáron el is kezdődött az építkezés. A régi ház megrongálódott
óvoda és bölcsőde épül. A nyár folyamán kezdték el az épít- elemeit, a korhadt tetőszerkezetet, a héjazatot eltávolították. Rövidesen
megöntik a betonfödémet és megépítik az új tetőszerkezetet úgy, hogy
kezést.

alkalomadtán manzárdhelyiségeket lehessen kialakítani. Az épületben
három terem lesz, a bölcsőde egy teljesen új épületrészben kap helyet. A
– Az Erdélyi Református Egyházkerület révén a magyar kormány az terveket a Multinvest készítette, a kivitelező a helyi Polizo – tájékoztatott
óvodaprogram keretében támogatja a projektet. A templom szomszédsá- Czirmay Csaba Levente, a marosludasi egyházközség lelkésze, a Marosi
gában eladó volt egy ház és a hozzá tartozó telek, ezt vásárolta meg az Református Egyházmegye esperese.

Mezey Sarolta

Mózes Edith

A koncertek sorozata már a fesztivál
előestéjén, november 5-én, kedden elkezdődik a CentriFUGA Kortárs Zenei
Műhely előadásával, amelyet 19 órakor mutatnak be a Kisteremben. A
csoport céljai között elsősorban az új
magyar zenei élet gondozása, valamint a fiatal és rangidős zeneszerzők,
alkotók, előadók összehozása szerepel.

____________5.

Bizonytalanság

Stresszes napok várnak a kijelölt miniszterelnökre. Hétfőn még
mindig bizonytalan volt az eredetileg holnapra tervezett, majd jövő
hétfőre halasztott kormánybeiktatás sikere. Bár a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), a Liberálisok és Demokraták Szövetsége
(ALDE), a Népi Mozgalom Pártja (PMP) és az RMDSZ is azt állította, támogatja a leendő liberális kormányt, a támogatást mindegyikük feltételekhez kötötte.
A román pártok a kétfordulós polgármester-választás bevezetését
követelik, az USR emellett azt, hogy tiltsák ki a közéletből a büntetett
előéletű személyeket, vonják vissza az elítéltek korábbi szabadulását
eredményező törvényt. Az ALDE elfogadhatatlannak tartaná, hogy
eltöröljék a „reformot”, amelyet a PSD–ALDE-kormány az igazságszolgáltatás terén véghezvitt. A PMP elnöke vasárnap azt mondta,
támogatja a kormányt, ha az Románia érdekeit tartja szem előtt. Például a Moldovai Köztársasággal való kapcsolatot, illetve a speciális
nyugdíjak levágását.
Köztudott, hogy az RMDSZ nélkül Ludovic Orban nem lenne képes
megszerezni a beiktatáshoz szükséges szavazatokat. A szövetségi
elnök a kijelölt miniszterelnökkel történt találkozók után elmondta:
sürgősen kormányra és politikai stabilitásra van szükség. Ám az
RMDSZ csak akkor tudja támogatni az új kormányt, ha az vállalja,
hogy december 15-ig a parlament elé terjeszti a 2020-as év költségvetését, a költségvetés 6 százalékát oktatásra fordítja, nem hoz sürgősségi kormányrendelettel és felelősségvállalással törvényeket, nem
módosítja 2020 végéig a választási törvényt, kérvényezi kétmilliárd
euró átcsoportosítását a nagy infrastruktúra-programból a regionális operatív programba, alkalmazza a kisebbségi jogokra vonatkozó
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 59 perckor,
lenyugszik
17 óra 13 perckor.
Az év 302. napja,
hátravan 63 nap.

Ma NÁRCISZ,
holnap ALFONZ napja.
ALFONZ: germán eredetű, jelentése nemes, esetleg harcra
kész.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM

Borús idő

BNR – 2019. október 28.
1 EUR
4,7569
1 USD
4,2876
100 HUF
1,4494
1 g ARANY
207,5084

Hőmérséklet:
max. 150C
min. 50C

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

Napi
repülőjárat Budapestre

Október 27-étől, vasárnaptól naponta lehet Marosvásárhelyről a magyar fővárosba repülni a Wizz Air légitársaság
gépeivel. A vidrátszegi Transilvania repülőtérről hétfőn,
szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton 16.45-kor,
kedden és szombaton 15.10-kor indulnak a járatok – tájékoztatott Peti András, a repülőtér igazgatója, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy Budapestről négy kontinens 150
célállomása érhető el. A Wizz Air honlapján látható, hogy a
Marosvásárhelyről Budapestre tartó gépekre 39 lejnél kezdődnek a jegyek, mivel azonban az árak óránként változhatnak, érdemes időben foglalni.
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Méltó helyen Sándor János alkotása

Az Országház Munkácsy termébe került a székelyszentisváni Sándor János fafaragó
alkotása, Magyarország koronás
kiscímere. Erről néhány napja
maga Kövér László házelnök értesítette a művészt levélben.

A faragott címert Makfalva önkormányzata ajándékozta a politikusnak,
amikor augusztus 10-én részt vett a
Szent Király Szövetség Székelyszentistvánon rendezett idei, huszonharmadik találkozóján. A levélben a művész
tudomására hozták, hogy a címert a
Munkácsy teremben, a Parlament
egyik legelegánsabb helyiségében, a
festő Honfoglalás című festménye
mellett helyezték el, abban a teremben, ahol korábban a kormányülések
zajlottak, de a jövőben is számos nemzeti és nemzetközi ügy megbeszélésének helyszíne lesz. A házelnök abban
is bízik, hogy a címer hosszú ideig
fogja az Országházat díszíteni.
Lapunk kérdésére a művész elmondta: végtelenül örül, hogy alkotása ilyen méltó helyre került, így jó
helyen tudja a magyar nemzetnek alkotott munkáit. Sándor Jánost ugyanis
2000-ben felkérték a történelmi Magyarország vármegyéi címereinek
megfaragására, és akkor több mint
hetven jelképet készített el, ugyanis a
hatvannégy vármegye némelyikének
két címere is létezett egykor, ezenkívül

Kövér László augusztusban kapott faragott címert szentistváni látogatása alkalmával
Fotó: Gligor Róbert László

Magyarország koszorús nagycímerét
is elkészítette. A sorozatot az Országos
Széchényi Könyvtárban helyezték el,
ezekről, a mesterről és a címerek méltatásáról háromnyelvű könyv is készült.
Az augusztusi szentistváni találkozón részt vett Veress László államtit-

kár, Kövér László titkársági kabinetfőnöke is, aki ugyancsak koszorús kiscímert rendelt a művésztől. Ez is
elkészült, de még nem jutott el a tulajdonoshoz. Annyiban különbözik a
házelnöknek adományozott darabtól,
hogy a címer alatt a Bizalmam őseim
erényében felirat is olvasható. (GRL)

Felborult egy kamion

Őszi vakáció kisiskolásoknak

A héten szünetel az oktatás az óvodákban és az általános
iskolák elemi osztályaiban, a tanítás jövő héten, november
4-én kezdődik újra. A 2019–2020-as iskolai év első fele december 21-én zárul, ezt követően háromhetes téli szünidő
következik. A második félév január 13-án kezdődik, április
4-én kéthetes tavaszi szünidő szakítja meg. A nyári vakáció
június 13-án kezdődik. Az érettségi előtt álló tizenkettedikesek számára május 29-én ér véget a tanév, a nyolcadikosok
június 5-én búcsúznak iskolájuktól.

Kányádi-emlékműsor
és Újraélt figurák

Ma 19 órától a Maros Művészegyüttes Valaki jár a fák hegyén című, Kányádi Sándor emléke előtt tisztelgő műsora
látható az együttes kövesdombi székházában. A „vidékeket”, ahol a költő különleges eseményekkel teli életét élte,
táncok jelenítik meg. Rendezés, koreográfia: Juhász Zsolt,
forgatókönyvírás, szerkesztés: Novák Ferenc Tata. Október
30-án, szerdán 19 órától az Újraélt figurák. Válogatás a
közép-erdélyi néptánchagyomány sokszínű világából című
előadás tekinthető meg a kövesdombi székházban. Jegyek
elővételben a Maros Művészegyüttes jegyirodájában hétköznaponként 16 és 19 óra között kaphatók, jegyfoglalás a
0757-059-594-es telefonszámon.

Gyulára kirándul a Nagyinet

November 15–17. között Gyulára kirándulnak a Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja által működtetett Nagyinet
program résztvevői. A kirándulás programjában fürdés és
városlátogatás is szerepel. A helyek száma korlátozott, de
még lehet jelentkezni. Bővebb tájékoztatás és feliratkozás
Illyés Claudia könyvtárosnál a 0748-741-507-es telefonszámon, illetve a kövesdombi könyvtárban.

Zárul a nemzetközi zenei fesztivál

A XXIX. Constantin Silvestri nemzetközi zenei fesztivál ma
19 órakor négykezes zongoraesttel folytatódik a Kultúrpalota nagytermében. A nagyérdemű Corina Răducanu és
Eugen Dumitrescu játékát hallgathatja. Műsoron: Constantin Silvestri-, Leon Klepper-, Ligeti György-, George Enescuművek. A fesztivál október 31-én, csütörtökön 19 órakor
rendkívüli szimfonikus hangversennyel zárul a Kultúrpalota
nagytermében. Vezényel Cristian Mandeal, zongorán játszik
Alexei Nabioulin. Műsoron Brahms-művek. A hangversenyre az 5-ös számú hangversenybérletek érvényesek.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor

Tegnap délelőtt Nagyernye bejáratánál, a körforgalomnál felborult egy fémhulladékot szállító teherautó. A
helyszínre a marosvásárhelyi tűzoltókat riasztották. A
megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szóvivőjétől

megtudtuk, hogy a balesetben senki nem sérült meg, és
a jármű tartalma sem jelentett veszélyforrást. A közlekedést korlátozták, a gépkocsiforgalom egy sávon haladt.
(nszi)

Sorsolás szerdán 14 órakor!

A Népújság szerdán 14 órától tartja a Bernády Házban (Horea u. 6. sz.) a Hűséges előfizető
– OKTÓBER nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek) és a
Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

RENDEZVÉNYEK

Arcok a fényből
– Kaáli Nagy Botond könyvbemutatója

Lapunk munkatársának, Kaáli Nagy Botondnak a
könyvbemutatójára kerül sor október 30-án, szerdán 17
órától a marosvásárhelyi Bernády Házban (Horea utca
6. szám). A Lector Kiadó gondozásában megjelent,
Arcok a fényből című kötet a szerző 2002 és 2019 közötti színikritikai írásait tartalmazza. A kötetet méltatja
és a szerzővel beszélget Ungvári Zrínyi Ildikó.

Szájkaraté Kelemen Hunorral

Az első kétnyelvű Szájkaratét Kelemen Hunorral kedd
este 7 órakor a marosvásárhelyi J’ai Bistrot-ban tartják.
Az est házigazdája Marius Cosmeanu újságíró. A beszégetés román nyelven zajlik, de a kérdésekre Kelemen Hunor magyarul és románul is válaszol.
Szinkrontolmácsolást a szervezők biztosítanak. Szervezők: MIET – Maros megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács
és az RMDSZ.

Mága Zoltán újra Marosvásárhelyen

100 templomi jótékonysági koncertsorozata keretében
ismét erdélyi templomokba látogat Mága Zoltán világhírű hegedűművész. A Liszt Ferenc-díjas művész zenekarával 19.30-kor a marosvásárhelyi Gecse utcai
református Kistemplomban lép közönség elé. A koncerten begyűlt adományok teljes összegét Mága Zoltán a marosvásárhelyi Bibola fejlesztő- és
képzőközpontnak ajánlja fel. Támogatói szelvények az
RMDSZ-székházban, a Dózsa György utca 9. szám
alatt, az I. emeleten válthatók. Szervező a Communitas Alapítvány.

Az Ariel Színház műsora

Október 30-án, szerdán 19 órakor a marosvásárhelyi
Ariel Stúdióban a Jóisten és pszichológusa című, 14
éven felülieknek szóló előadás látható. A helyek száma
korlátozott, ezért előzetes helyfoglalás szükséges a
0747-942-181-es telefonszámon. November 3-án, vasárnap délelőtt 11 órakor a Volt egyszer egy című mesejátékra várják a 4 éven felüli gyermekeket az Ariel
Színház nagytermébe.
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Tusk: a huszonhetek jóváhagyták
az újabb brit halasztási kérelmet

Az Európai Unió 27 tagállama jóváhagyta a Brexittel kapcsolatos
brit halasztási kérelmet hétfőn –
jelentette be az Európai Tanács
elnöke a Twitteren.

Donald Tusk közölte: 2020. január 31ig elhalasztják az Egyesült Királyság kiválását az Európai Unióból.
A huszonhetek brüsszeli EU-nagykövetei egyhangúlag megegyeztek a jelenleg érvényes október 31-ei határidő
rugalmas kiterjesztéséről – írta.
Tusk közölte: nem lesz szükség soron
kívüli európai uniós csúcstalálkozó öszszehívására, írásbeli eljárással történik a
jóváhagyás.
Szakértők szerint az úgynevezett rugalmas halasztás lényegében azt jelenti,
hogy amennyiben esetleg korábban sikerül a brit kiválás feltételrendszerét
rögzítő új szerződés ratifikálása, akkor

Dunai hajóbaleset

a szigetország tagsága akár november
30-án vagy december 31-én is megszűnhet.
Az ülés csak 15 percig tartott, miután
Emmanuel Macron francia elnök a Boris
Johnson brit kormányfővel folytatott telefonbeszélgetését követően vasárnap jelezte, hogy országa nem torpedózza meg
a döntést.
Franciaország ezt megelőzően azon az
állásponton volt, hogy egy rövidebb halasztás megfelelőbb lenne.
David Sassoli, az Európai Parlament
elnöke üdvözölte a lépést, kiemelve, ez
lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület
alaposan elemezze a megállapodás szövegét, a britek pedig világossá tegyék az
álláspontjukat.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság megválasztott elnöke a múlt
héten azt közölte, hogy halasztás esetén

a londoni kormánynak is tagot kellene
delegálnia az újonnan felálló bizottságba. A jogi dilemmát egyesek szerint
esetleg Julian King mostani brit uniós
biztos ideiglenes kinevezése oldhatná
fel.
Sok múlhat azon, hogy miként szavaz
hétfőn a brit törvényhozás az előrehozott
parlamenti választás kiírását célzó indítványról.
Boris Johnson múlt kedden bejelentette, hogy kormánya szünetelteti a kiválási
megállapodás
ratifikációs
folyamatát, miután a londoni parlament
alsóháza elfogadta a szerződés általános
alapelveit, de leszavazta az annak jóváhagyására kidolgozott rendkívül feszes
menetrendet.
Johnsont törvény kötelezi arra, hogy a
határidő kiterjesztését kérelmezze 2020.
január 31-ig. (MTI)

A 36 rendbeli bűncselekménynek kiemelt a tárgyi súlya – figyelemmel arra
is, hogy Magyarország modern közlekedési történetének egyik legsúlyosabb,
halálos áldozatot követelő közlekedési
balesetéről van szó –, és mivel Ukrajna
nem adja ki állampolgárait más államnak, a szökés-elrejtőzés veszélye továbbra is nagy – emelték ki.
Emellett a korábbi – bizonyítottan
megtörtént – üzenetváltásokból arra
lehet következtetni, hogy fennáll a gyanúsítottal szakmai és baráti viszonyban
álló tanúk vallomása befolyásolásának
veszélye – tették hozzá.
A bírósági eljárás nem a nyomozás
megismétlése, a tanúk a bíróság előtt fő
szabályként közvetlenül tesznek vallomást. Emiatt a letartóztatásnak „ez a különös oka” nem szűnik meg a nyomozás
végén, hanem fennáll jelenleg is – áll a
közleményben.
Május 29-én süllyedt el a Hableány
sétahajó Budapesten, a Margit híd köze-

lében, miután összeütközött a Viking
Sigyn szállodahajóval. A Hableányon
35-en utaztak, 33 dél-koreai turista és a
kéttagú magyar személyzet. Hét koreai
turistát sikerült kimenteni, 27 áldozat
holttestét megtalálták a hatóságok, egyet
még keresnek.
Az ukrán kapitányt, Jurij C.-t a vízi
közlekedés – halálos tömegszerencsétlenséget okozó – gondatlan veszélyeztetésével és más bűncselekménnyel
gyanúsította meg a nyomozó hatóság.
A Fővárosi Törvényszék múlt pénteken azt közölte: a Budai Központi Kerületi Bíróság nem jogerősen megszüntette
a Viking Sigyn ukrán kapitányának letartóztatását, és kényszerintézkedésként
elrendelte, hogy bűnügyi felügyeletét a
mozgását nyomon követő technikai eszközzel végezzék.
Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség
helyettes sajtószóvivője már aznap jelezte az MTI megkeresésére, hogy biztosan fellebbezni fognak. (MTI)

Bejelentette a fellebbezést az ügyészség

Bejelentette fellebbezését az
ügyészség a Viking Sigyn szállodahajó kapitányának bűnügyi felügyelet alá helyezése ügyében –
közölte Ibolya Tibor fővárosi főügyész hétfőn. Hozzátette: az
úgynevezett Hableány-ügyben az
ügyészség
november
végéig
vádat emel.

Felidézték: a bíróság megszüntette a
gyanúsított letartóztatását, és bűnügyi
felügyeletét rendelte el. Ezért a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a
döntés ellen – a letartóztatás fenntartása
érdekében – fellebbezést jelentett be. A
fellebbezés a szabadlábra helyezésre
nézve halasztó hatállyal bír – tették
hozzá.
Azt írták: az ügyészség álláspontja
szerint a korábban november 30-ig meghosszabbított letartóztatás továbbra is indokolt, a szökés-elrejtőzés és a
bizonyítás megnehezítésének veszélye
csak ily módon zárható ki.

Színészek kampányolnak a hajléktalanokért

A Hableány kiemelése

Will Smith amerikai színész és Helen Mirren brit színésznő csatlakozott a hajléktalanság elleni küzdelem
jegyében
világszerte
december
7-re
meghirdetett figyelemfelkeltő és adománygyűjtő
rendezvényhez, amelynek résztvevői egy éjszakát a
szabad ég alatt töltenek a szolidaritás jegyében.

A deadline.com beszámolója szerint a The World’s Big
Sleep Out elnevezésű rendezvény világszerte egymillió hajléktalanon akar segíteni. A kampány szervezői 50 millió dollárt akarnak gyűjteni, amelynek felét a hajléktalanoknak
fedelet adó jótékonysági szervezeteknek adják, másik felét a
háborúk, természeti katasztrófák vagy mélyszegénység miatt
világszerte 70,1 millió otthontalanná vált emberen segítő szervezetek támogatására szánják.
„Gondolkodjunk el egy pillanatig azon, hogy mit jelent a
hajléktalanság. Számomra az otthon beszélgetést jelent, azt a
helyet, ahol a családom együtt van, ez a legcsodálatosabb az
otthonban. De világszerte több mint százmillió embernek
nincs olyan lakhelye, amit otthonnak nevezhetne” – mondja

Forrás: Euronews Fotó: REUTERS / Marko

Will Smith a rendezvény kampányvideóján. Az Oscar-díjas
Helen Mirren a videóban arról beszélt: szeretnék elérni, hogy
világszerte legalább 50 ezren csatlakozzanak a december 7-i
megmozduláshoz, és töltsenek egy éjszakát a szabad ég alatt,
hogy kifejezzék szolidaritásukat a hajléktalanokkal és azokkal,
akik otthonuk elhagyására kényszerültek.
A brit színésznő hozzáfűzte, hogy világszerte 60 nagyvárosban tartják meg a rendezvényt, mások mellett New York,
London, Los Angeles, Edinburgh, Chicago, Újdelhi, Dublin,
Newcastle, Belfast, Madrid, Brisbane, Rijeka, Harkov, Manchester és Brighton is csatlakozott.
A rendezvényt szervező Josh Littlejohn elmondta: azt szeretnék, hogy a résztvevők „azoknak a cipőjében járjanak, akik
mellett általában elmennének”.
A deadline.com által idézett statisztika szerint Los Angelesben, ahol az Elysian Parkban tartják meg az eseményt, különösen nagy probléma a hajléktalanság, az utóbbi években
16 százalékkal nőtt a fedél nélküliek száma, becslések szerint
mintegy 36 ezer embernek nincs hol laknia a városban. (MTI)

Ország – világ
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Jövő hétfőn szavaznak
a kormány beiktatásáról

Kedden és szerdán meghallgatják a miniszterjelölteket, a plénum jövő hétfőn szavaz a kormány beiktatásáról – jelentette be hétfőn, a parlament két
házbizottságának együttes ülését követően Teodor
Meleşcanu felsőházi elnök. Újságírói kérdésre válaszolva, hogy a korábbi kormányiktatásoktól eltérően,
amelyeket két nap alatt befejeztek, ezt miért halasztották egy hetet, a szenátus elnöke azt mondta, hogy
tekintettel kellett lenniük „bizonyos érzékenységekre”.
Ezek között említette, hogy szerdán a Colectiv klubban kiütött tűzvész évfordulója lesz, csütörtökön
pedig mindenszentek ünnepe. (Agerpres)

Többen kaptak szolgálati nyugdíjat

Október végén 9331 személy kapott szolgálati nyugdíjat, ez 2%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban – tájékoztatott az Országos Nyugdíjpénztár.
Legtöbben, 3849-en, volt ügyészek és bírák, akik átlagos szolgálati nyugdíja 18.629 lej, ebből 17.319 lej
az állami költségvetésből támogatott részesedés, a
különbséget a társadalombiztosításból fedezik. A diplomáciai és konzuli testület 845 nyugalmazott tagja
átlagosan 5547 lej szolgálati nyugdíjat kap, ebből
3073 lejt az állami költségvetésből fedeznek. A 793
nyugalmazott parlamenti képviselő átlagos nyugdíja
4529 lej (2586 lej az állami költségvetésből). A hivatásos polgári repülés ágazatának 1444 nyugdíjasa
van, átlagnyugdíjuk 10.908 lej, ebből 7382 lejt biztosítanak a büdzséből. A számvevőszék 605 kedvezményezettjének szolgálati nyugdíja átlagosan 7787
lej (3833 lej az állami költségvetésből). A bíróságok
és ügyészségek 1795 nyugdíjazott speciális kisegítő
személyzetének átlagos nyugdíja 4389 lej volt (2479
lej az állami költségvetésből). (Agerpres)

Földrengés volt Vrancea megyében

A Richter-skálán 3,1-es erősségű földrengés volt
hétfő reggel a vranceai tektonikai övezetben, Vrancea megyében – közölte az Országos Földfizikai Kutatóintézet (INCDFP). A hivatalos tájékoztatás szerint
a rengés 6.40 órakor történt, az epicentruma 110 kilométeres mélységben volt. A földrengés olyan városok
közelében volt érezhető, mint Brassó (90 km), Bákó
(98 km), Ploieşti (100 km), Galac (103 km). Az idei év
eddigi legerősebb földrengése elérte a 4,5-ös erősséget a Richter-skálán, és szeptember 3-án történt, szintén a vranceai tektonikai övezetben. (Mediafax)

Elvitték a Joker főnyereményét

17.763.419,58 lejt, vagyis több mint 3,73 millió eurót
nyert vasárnap este egy személy, aki a szerencsésnek bizonyult számsort tette meg a Jokeren. A nyertes szelvényt a Beszterce-Naszód megyei Naszódon,
a 06-009 jelzésű lottózóban vásárolták meg – közölte
a Román Lottótársaság. A közlemény szerint a nyertes szelvény alig 8,5 lej volt, tulajdonosa viszont több
mint 17,76 millió lejjel, vagyis 3,7 millió euróval lett gazdagabb. A szelvényt a Joker kategóriában két egyszerű
számsorral töltötték ki. A lottótársaság ugyanakkor közölte, a második legnagyobb összegű nyereményről
van szó a játék történelmében. A legnagyobb összeget
2018. augusztus 2-án nyerték el, 20.573.472,67 lejre
rúgott. A Joker I. kategóriájában legutóbb 2018. október
14-én volt nyertes, a szerencsés játékos 3.840.971,39
lejt vihetett haza. (Mediafax)

Bizonytalanság

(Folytatás az 1. oldalról)
hazai törvényeket és nemzetközi szerződéseket, újraindítja a visszaszolgáltatási folyamatot.
A Magyar Polgári Párt elnöksége kiegészítésként
nyílt levelet küldött Kelemen Hunornak, amelyben felrója, hogy az RMDSZ a nemzeti kisebbségek jogainak
tiszteletben tartása mellett nem követeli a székelyföldi
terrorper két elítéltje, Beke István és Szőcs Zoltán elnöki
kegyelemben részesítését. Ami persze jogos lenne.
Mint várható volt, a székely „terroristák” témájára
azonnal „ráharaptak” a román nacionalisták, és vasárnap estére már az egyik kereskedelmi televízió „Hunorral” és a „magyar terroristák” szabadon bocsátását
célzó „felháborító követeléssel” szította a feszültséget.
Hiába riogattak a meteorológusok a holnapra várható
„sarkvidéki téllel”, nem volt már érdekes a „caracali
szörny”, de még a nyugdíjak körüli vita sem. Teljes
hangerővel, egymás szavába vágva háborogtak ezen a
„szörnyűségen”. Jól bevált módszer akár kormányalakításkor, akár bármiféle választási kampányban. Az
Orban-kormány beiktatása tehát még bizonytalan.
Annyi bizonyos, hogy a következő napokban nem lesz
nyugodt álma a megbízott miniszterelnöknek. Még
akkor sem, ha aláírják az RMDSZ-szel az egyezményt.
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Életveszélyes a nyárádszentlászlói híd

A Nyárád-híd felújítását jövőre ígérik

Életveszélyessé vált a 151 D
megyei út nyárádszentlászlói
közúti hídja. A Nyárádtő –
Ákosfalva – Székelytompa
29,36 km-es megyei útszakaszon közlekedő járművek forgalmát a Nyárádgálfalvához
tartozó Szentlászló hídján jelzőtáblákkal korlátozták, óránként 30 km-es sebességgel
lehet áthaladni, de csak a 10
tonnásnál kisebb összterhelésű teherautóknak.

Szer Pálosy Piroska

A szentlászlói betonhíd felületén
keletkezett balesetveszélyes üreget,
amelybe akár egy ló patája is beleszorulhatna, ideiglenesen elkerítették. A helyiek szerint azonban a
súlykorlátozást már Ákosfalván
kellene jelezni, mert egyetlen jármű
sem fordul meg, hogy kitérőt tegyen a hídfőre kihelyezett tiltótáblák láttán. A ’70-es években épített
betonhíd az egykori fahidat váltotta
fel, és amint tájékoztattak, azóta
semmilyen felújítást nem végeztek
rajta. A látványos romlás ezelőtt
három évvel kezdődött, a környéken élők úgy vélik, részben a Nyá-

rád szakszerűtlenül végzett mederszabályozási munkálatai vagy a tervezési hiányosság lehet a támfal
beomlásának egyik oka. Az idő vasfoga is alaposan kikezdte, ugyanis
a gyalogjáró betonkorlátjából is helyenként csak a fémoszlopok maradtak, amelyeket talán szórakozó
fiatalok hajlítgattak összevissza.
A Maros Megyei Tanács illetékes
szakosztályán érdeklődtünk, hogy
tervezik-e és mikorra a rendkívül
veszélyesnek tűnő nyárádmenti
közúti híd felújítását.
Amint felvetésünkre tájékoztattak, a nyárádszentlászlói híd felújításán már dolgozik a Maros Megyei
Tanács. Idén nyáron szerződést kötöttek a híd felújítási terveinek elkészítésére. Elkezdték összeállítani a
dokumentációt, és a szükséges engedélyeket is beszerzik. Amint elkészül a kivitelezési terv, a megyei
önkormányzat versenytárgyalást
fog kiírni a munkálatok elvégzésére. A konkrét munkálatokra azonban csak jövőben kerül majd sor.
A mederszabályozási munkálatok
végleges átvételét elhalasztották
Mivel az érintettek szerint a Nyárád mederszabályozásakor a szak-

Fotó: Nagy Tibor

szerűtlen munka miatt dőlt ki a híd
egyik oldaltámfala, a Maros Vízügyi Igazgatóság vezetőségét az elvégzett beruházással kapcsolatosan
kérdeztük.
– A nyárádszentlászlói hídnál a

Stratégiai hiba a csatlakozási
tárgyalások halasztása

Az EP csalódottságának adott hangot

Egy múlt csütörtökön elfogadott állásfoglalásában az Európai Parlament hibának nevezte,
hogy nem kezdődnek csatlakozási tárgyalások Albániával és Észak-Macedóniával.

A képviselők szerint Albánia és Észak-Macedónia
teljesítette a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez
szükséges feltételeket, a halasztás hiba.
A Parlament mélységes csalódottságának adott hangot azért, mert az európai állam- és kormányfők október 17-18-i csúcstalálkozóján nem sikerült döntésre
jutni a két országgal folytatandó csatlakozási tárgyalások elindításáról.
A képviselők ugyanakkor bírálták Franciaország,
Dánia és Hollandia ellenkezését, és kijelentették, hogy
az elmúlt pár évben Albánia és Észak-Macedónia jelentős erőfeszítéseket tett, és eleget tesz a csatlakozási
tárgyalások megkezdésére vonatkozó uniós követelményeknek.
A testület elismerését fejezte ki Észak-Macedóniának, hogy az több nehéz, kétoldalú kérdést rendezett
szomszédaival, és üdvözölte az új albán igazságügyi
reformokat.
Megkérdőjelezi
az EU szavahihetőségét
A Parlament hangsúlyozza: a döntés elodázásával az
EU vezetői stratégiai hibát követtek el, amely kétségbe

vonja az unió szavahihetőségét és a többi esetleges tagjelölt országnak is negatív üzenetet küld. Ráadásul Albániában és Észak-Macedóniában megnőhet az olyan
külső szereplők befolyása, amelyek tevékenysége nem
az európai értékrendet és érdekeket követi.
A bővítési folyamat egyes tagállamok által szorgalmazott reformja nem gördíthet akadályt Albánia és
Észak-Macedónia elé, hiszen a két ország már teljesítette a csatlakozási tárgyalások megkezdésére vonatkozó követelményeket. A tagjelölt országokat objektív
kritériumok szerint, saját érdemeik alapján kell értékelni, nem pedig az egyes tagállamok belpolitikai menetrendjeinek megfontolásai alapján – fogalmaz a
Parlament.
Most kell megkezdeni
a csatlakozási tárgyalásokat
A képviselők felszólították a tagállamokat, hogy
cselekedjenek felelősségük tudatában Albánia és
Észak-Macedónia ügyében, és hozzanak egyhangú,
pozitív döntést a Tanács következő ülésén. A Parlamentnek pedig fokoznia kellene a demokráciát támogató tevékenységeit annak érdekében, hogy a helyi
parlamentek a demokratikus reformok motorjaként
működhessenek a Nyugat-Balkánon.
Az állásfoglalást 412 szavazattal, 136 ellenszavazat
és 30 tartózkodás mellett fogadták el. (mózes)

mederszabályozási tervben vagy a
kivitelezés során észlelt-e hiányosságokat a munkálatot átvevő szakbizottság?
– A 151D megyei úti betonhíddal
kapcsolatosan az 1996. évi 107-es
számú vízügyi törvény értelmében
a hidak tulajdonosainak/adminisztrátorainak (jelen esetben a megyei
tanácsnak – sz.m.) kötelességük
saját költségen a víz optimális folyását biztosítani a mederben. Az
előírás szerinti paramétereket betartva a híd hosszával megegyező
dupla hosszúságban a víz folyásával
szemben és egy hídhossznyira lefele, a vízfolyás mentében kell a
meder megfelelő méreteit kialakítani.
– Nyárádgálfalván és Adorjánban nagyobb esőzésekkor elárasztja
a víz a kerteket, mivel a mellékpatakokból érkező vízmennyiséget a
Nyárád medre a szabályozást követően nem képes befogadni. Ugyanez
a panasz Dózsa György községben
is. Mi ennek az oka?
– Az érintett övezet helyi közigazgatási egységéből nem jeleztek
egyetlen írásos panaszt sem azzal
kapcsolatosan, hogy mezőgazdasági területeket vagy a tulajdonosok
kertjeit elárasztotta a víz.
– Kik voltak a mederszabályozási
munkálat tervezői és kivitelezői?
– A Nyárád vízgyűjtő medence
szabályozási munkálatainak elvégzésére 2014. július 31-én adott ki
építési engedélyt a Maros Megyei

Tanács. A műszaki terveket két
évvel azelőtt a kolozsvári Aqua Prociv Proiect Kft. végezte. A műszaki
terv felülvizsgálatával Gheorghe E.
Pisculidis mérnököt bízták meg (így
az esetleges tervezési hiányosságokat talán az ő számlájára lehetne
írni – sz.m.). A mederszabályozási
munkálatokat a hét évvel ezelőtti
kivitelezési szerződés alapján végezték, amit az Országos Vízügyi
Hatóság, a Maros Vízügyi Igazgatóság és a nagyváradi Repcon Kt. írt
alá. A környezeti szektoriális operatív program finanszírozási szerződését 2015-ben írták alá, és a
kivitelezés mintegy nyolc hónapot
tartott, májustól decemberig.
– Amennyiben hiányos volt a tervezés vagy a kivitelezés, kijavítjáke a tévedéseket, egyáltalán
felelősségre vontak-e eddig valakit?
– A tervezett időpontra befejezett
munkálatok előzetes átvételi jegyzőkönyve szerint a műszaki terv
előírásait a kivitelezés során betartották. Ez év július 5-én a végleges
átvételi jegyzőkönyv szerint azonban bizonyos szakaszokon a műszaki tervtől eltérő kivitelezési
megoldások miatt a bizottság elrendelte a végleges átvétel felfüggesztését. A nagyváradi kivitelezővel, a
Repcon Kt.-vel egyeztetve kilencvennapos határidőt szabtak meg a
jótállási időszakban bekövetkezett
rendellenességek kijavítására – tájékoztatott Luminiţa-Maria Zăhan
vezérigazgató.

Őrtüzek Székelyföldön

Több mint nyolcvan székelyföldi településen gyúltak ki
vasárnap este az őrtüzek a
székelyföldi autonómiaigény
jeleként – közölte az MTI-vel
Gazda Zoltán, a szervező
Székely Nemzeti Tanács
(SZNT) irodavezetője, a
megmozdulás főszervezője.

Székelyföld autonómiájának
napján délelőtt a templomokban,
délután az őrtüzek magaslatain
gyűjtöttek aláírásokat az SZNT
által elindított, nemzeti régiók kialakítását kérő európai polgári
kezdeményezéshez.
Valamennyi őrtűz mellett a
helyi szervezők felolvasták azt a
petíciót, amelyben ismételten kinyilvánították igényüket Székelyföld autonómiája iránt. A
dokumentum szerint az Európai
Uniónak felül kell vizsgálnia az
önrendelkezési jog merev és elavult értelmezését, amely szerint
ez a jog kizárólag az államok népességét illeti meg.
„Hihetetlen és elfogadhatatlan,
hogy a 21. században a börtönt találja Spanyolország is és Románia
is az egy tömbben élő nemzeti közösség legitim törekvéseire adandó

megtorló válaszként. Koncepciós
perek áldozatai a katalán vezetők
és az úgynevezett székelyföldi terrorperben elítélt fiatalok. A demokrácia
elkötelezettjeiként
elutasítjuk a diktatúra módszerének visszatérését, és határozottan
tiltakozunk az ellen, hogy az Európai Unió államaiban ismételten
az állami terror politikai perekben
marasztaljon el ártatlan embereket” – olvasható a dokumentumban.
Az Izsák Balázs SZNT-elnök
által jegyzett kiáltvány leszögezte,
az őrtűzgyújtások résztvevői
abban a formában igénylik Székelyföld területi autonómiáját,
amelyben azt az SZNT autonómiastatútuma megfogalmazta.
Amint a dokumentum az autonómiastatútumból idézte: a történelmi
régió
lakossága
a
szubszidiaritás elvének megfelelően át kívánja venni a közérdekű
problémák jelentős részének megoldását. Mindezt egy, az állam és
a közösség közötti választott testülettel kívánja megvalósítani, mely
az önigazgatás hatásköreit gyakorolja, illetve államhatósági jogosítványokkal is bír. (MTI)
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Egyedi zenei élményt kínál a 27. Alter-Native

A rövidfilmek és a játékfilmek
mellett különleges koncertekkel várja közönségét a 27.
Alter-Native nemzetközi rövidfilmfesztivál, amely november 6-a és 10-e között
zajlik a marosvásárhelyi Kultúrpalotában.

A koncertek sorozata már a fesztivál előestéjén, november 5-én,
kedden elkezdődik a CentriFUGA
Kortárs Zenei Műhely előadásával,
amelyet 19 órakor mutatnak be a
Kisteremben. A csoport céljai között elsősorban az új magyar zenei
élet gondozása, valamint a fiatal és
rangidős zeneszerzők, alkotók, előadók összehozása szerepel. A csoport a következő felállásban lép
majd színpadra: Szőcs Márton – hegedű, Tornyai Péter – brácsa, Zétényi Tamás – cselló, Szalai András –
cimbalom, Horváth Bálint – zongora, vezényel Kedves Csanád.
Szerdán és csütörtökön az AlterNative szinte évente visszatérő, régi
jó barátja, Hobo két koncertjét hallgathatja meg a közönség. A szerdán
19 órától kezdődő Hobo Woodstockja című produkcióval a művész célja bevallása szerint magyar
nyelven visszaadni a hatvanas évek
érzéseit, gondolatait és zenéjét,
amelyek elindították útján, és amelyek azóta is fontosak számára.
Csütörtökön 20.30-tól Viharban
születtem című előadásával lép szín-

Harcsa Veronika és Razvaljajeva Anasztázia

padra a népszerű előadóművész.
Erről az összeállításról így vallott
Földes László: „Idén március végén
nehéz műsort játszottam a Budapest
Arénában. Megpróbáltam a bluest,
a költészetet és a színházat összekapcsolni, és még filmbejátszásokat
vagy dokumentumfotókat is használtam, aláhúzandó a szándékot. A
most bemutatásra kerülő »kimaradt« dalok inkább a mulatságot és
az emberekkel való összetartozást
szeretnék reprezentálni”. Hobo
mindkét koncertjét először hallhatja
az erdélyi közönség.

Péntek este két koncertre is sor
kerül a filmfesztivál keretében: 19
órától a Kultúrpalota Kistermében
Harcsa Veronika énekesnő legújabb
partnerével, az oroszországi születésű, Junior Prima díjas hárfaművész Razvaljajeva Anasztáziával lép
színpadra. A formákkal folyton merészen kísérletező Debussynek
Paul Verlaine és más költők verseire
írt műveit a zeneszerzőhöz méltó
bátorsággal és újító szándékkal
hangszerelte át a két fiatal zenész.
A koncertet vetítés egészíti ki, melyen a megzenésített versek magyar

A világhírű Mamma mia! musical először
Marosvásárhelyen, kiváló szereposztásban

Remek hír a marosvásárhelyi zenés előadások kedvelőinek! A 2018-as év legjobb hazai előadása címet
elnyerő világhírű Mamma mia musicalt november 4én 19 órától mutatják be a marosvásárhelyi sportcsarnokban. A marosvásárhelyi előadás szereposztásában
olyan közismert, a közönség által kedvelt hírességek
szerepelnek, mint: Loredana, Cornel Ilie, Anca Sigartău, Anca Ţurcaşiu, Adrian Nour, Ernest Fazekas, Bianca Purcărea és Sebastian Seredinschi. Ebben a
legnagyobb hazai musicalprodukcióban a művészek
váratlan helyzetekbe kerülnek, emlékezetes szerepeket
alakítanak.
Ez egy olyan élmény, amit nem lehet kihagyni!
A művészek énekelnek, táncolnak, mélyen átélik a
híres Abba együttes dalaira épített romantikus, családról, barátságról, szerelemről szóló történetet. A Răzvan
Ioan Dincă rendezésében színre vitt előadás látványosságát az energikus táncmomentumok, a csodálatos
díszlet és a 17 színképben megjelenő, több mint 200
jelmez biztosítja.
A marosvásárhelyi Mamma mia! előadásra a jegyek
megvásárolhatók a iabilet.ro weboldalon vagy a
Flanco, a Diverta, valamint a Cărtureşti üzletekben,
áruk 49–249 lej.
Azok, akik családjukkal, barátaikkal együtt szeretnék élvezni az előadást, 10%-os árengedményben részesülnek minimum 4 jegy megvásárlása esetén,
valamint 15%-os árengedményben legalább 8 jegy
megvásárlása esetén.
A Mamma mia! a fiatal Sophie történetét mutatja be,
aki esküvője előtt szeretné megismerni igazi apját,
hogy majd ő vezesse az oltárhoz, azonban három apajelölt közül kell megtalálnia az igazit anyja romantikus
múltjából. Ennek érdekében mind a három férfit meghívja a kis görög szigetre, anélkül hogy bármelyiknek
is elárulná az igazi okot. Az események váratlan fordulatot vesznek, amikor Sophie anyja, Donna Sheridan
megtudja, hogy a három férfi a szigeten van, és találkozik velük. A pörgős cselekményben sok a vicces jelenet, de meghatóknak is tanúi lehetünk.
Világszerte naponta legalább hét Mamma mia! előadást játszanak, eddig több ezer előadás került színpadra a hat kontinens több száz országában. A Mamma
mia! musicalt először 1999-ben mutatták be Londonban, a West Enden, ezt követően az Amerikai Egyesült

Államokban a Broadwayn. Az előadás megalkotóit,
Katherine Johnson drámaírót és Judy Craymer producert az ABBA együttes férfitagjai, Benny Andersson
és Björn Ulvaeus által szerzett dalok inspirálták. A
nagy sikernek köszönhetően 2008-ban a történetet mozivászonra vitték Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth és Stellan Skarsgård
főszereplésében, ezután 2018-ban bemutatták a film
második részét is, a Mamma mia 2-t.
Szereposztás: Loredana – Donna; Cornel Ilie – Sam;
Anca Sigartău – Rosie; Anca Ţurcaşiu – Tanya; Adrian
Nour – Bill; Ernest Fazekas – Harry; Bianca Purcărea
– Sophie; Sebastian Seredinschi – Sky

2019. november 4.
Sportcsarnok

Marosvásárhely

fordításai láthatók. Ugyanaznap
20.45 órától a Nagyteremben mozikoncert következik CSOMA –
Opera Cinematique címmel,
Szemző Tibor (narrátor), Kéringer
László (ének) és Gőz László (baszszustrombita, tengeri csigák) közreműködésével. Az előadás a
Kőrösi Csoma Sándor emléke és
alakja előtti tisztelgés. A nagy sikerű,
többszörös díjnyertes film, Az élet
vendége – Csoma-legendárium
(http://csomafilm.szemzo.hu) színpadi változatát abból az alkalomból vitték színre, hogy éppen 200
éve, 1819. november 23-án indult
el Kőrösi Csoma Sándor Székelyföldről a magyarok eredetének felkutatására.
a
Jazz&Blues
Szombaton
Clubba, illetve a Sörházba költöznek a koncertek. Előbbi helyszínen
19 órától egy két évvel ezelőtt alakult brassói együttes, a Midnight
Buzz lép fel, amely new jazz, fusion
és groove stílusban játszik, és csak
saját szerzeményeket ad elő. A zenekar tagjai Angelina Rudneva
(ének), Costi Popescu (dob), Tudor
Asciu (basszusgitár) és Lucian Brăgar (billentyűs hangszerek).
A Sörházban 20 órától a Balázs
Elemér Group koncertjét hallgathatja meg a közönség. Magyarország egyik legnépszerűbb zenekarát
2000-ben alapította Balázs Elemér,
a nemzetközileg is széles körben elismert jazzdobos. A zenekar, amelynek tagjai a magyar jazz
élvonalához tartoznak, megalaku-
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lása óta jelentős hazai eredményeket ért el (Fonogram díj, 2005), továbbá nagy sikerrel szerepelt több
tekintélyes európai jazzfesztiválon
is. Az Alter-Native keretében tartandó koncertjükön színpadra lép
Horváth Cintia (ének), Szakonyi
Milán (ének), Komjáti Áron (gitár),
Balázs József (zongora), Pecek Lakatos Krisztián (bőgő), Czibere József (ütőhangszerek) és Balázs
Elemér (dob).
Szerdán egy felolvasószínházi
előadásra is sor kerül a 27. AlterNative keretében: Szabó Róbert
Csaba Agamemnón kutyája című
drámáját Patkó Éva rendezte, a főszerepben Pálffy Tibor látható
majd. Az előadás 17.30-tól kezdődik a Kultúrpalota Kistermében.
Vasárnap este 8 órától pedig táncszínházi előadásra hívják a közönséget az Alter-Native szervezői: a
Macaveiu Blanka rendezte Farída
az András Lóránt Társulat székhelyén, a régi zsinagóga épületében
(Brăila u. 10. sz.) lesz látható.
A fesztivál partnerei: Maros Megyei Tanács, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, Balassi Intézet –
Bukaresti Magyar Kulturális Központ, Mediawave Alapítvány,
Jazz&Blues Club. Főtámogatók:
Nemzeti Kulturális Alap (AFCN),
Románia Kormányának Nemzeti
Kisebbségvédelmi Hivatala, Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala,
Nemzeti Kulturális Alap és Bethlen
Gábor Alap (Magyarország), Communitas Alapítvány.

Átadták
a Domokos Géza-díjakat

A Domokos Géza (1928–2007)
író, a bukaresti Kriterion Könyvkiadó alapító igazgatója, az
RMDSZ első elnöke, parlamenti
képviselő szellemi hagyatékának
ápolására létrejött Domokos Géza
Egyesület fennállásának nyolcadik
esztendejét ünnepli. Ugyanakkor
megérte létrehozásának 50. évfordulóját a Kriterion Könyvkiadó.
Ebből a kettős alkalomból díjátadó
gálát tartottak péntek este az Árkosi Művelődési Központban Sepsiszentgyörgyön.
Flender Gyöngyi, Magyarország Csíkszeredai Konzulátusának
konzulja köszöntőbeszédében kiemelte: „Ne feledjük, hogy valahányszor egy-egy új ötlettel
birkózunk, mindig érvényes a régi
bölcsesség: az ember azt érti meg,
amire maga jön rá, amivel megkínlódik, amiért megdolgozik, és
néha megszenved. És amiért megdolgozik, azt sohasem felejti el,
bármikor használni tudja a későbbiekben, és segítséget nyújt abban,
hogy előrejusson, sikeres legyen.”
Domokos Géza-díjjal jutalmazták Egyed Péter (1954-2018) filozófusi,
írói,
szerkesztői
tevékenységét, Bolya Mátyás muzikológus és a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi

Intézetének a Kárpát-medence
hangos térképe elnevezésű projektjét, Horváth Andor (1944–
2018) esszéírói, műfordítói,
szerkesztői tevékenységét, Marius
Tabacu Bánffy Miklós Erdélyi történet című regényének román
nyelvű fordítását, a csíkszeredai
Tiszta Forrás Alapítvány Csak
tiszta forrásból című közös, magyar-román népdalvetélkedőjét, a
Nicolae Bucur és Constantin Catrina szerzőpáros Kovászna és Hargita megye néprajztudományi és
-hagyományi kincstára (Tezaur de
etnografie şi folclor în judeţele
Covasna şi Harghita) elnevezésű
kötetét, a Balassi Intézet – Magyarország
Sepsiszentgyörgyi
Kulturális Központja Háromszéki
honleányok emlékezete című, valamint Daragics Éva tanárnő, ötletgazda és a Mikes Kelemen
Elméleti Líceum Széchenyi-bál
projektjét.
A sepsiszentgyörgyi Bertis cégcsoport és a Best Western Hotel
Restaurant Park Domokos Géza
Egyesület-díjat kapott az egyesület
tevékenységének
folyamatos
anyagi támogatásáért.
(A Domokos Géza Egyesület
közleménye)

A haláltáncmotívumról
az Erdély TV-ben

A ma (kedd) 20.30-kor kezdődő Kultúrcsepp témája: haláltáncmotívum az irodalomban, a zenében, a filmben és a képzőművészetben. A
műsorban megszólal Csíky Boldizsár zeneszerző, Albert Mária egyetemi oktató, valamint Farmati Anna irodalomtörténész.
Kövessék az Erdélyi Magyar Televízió műsorait!
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Gerendkeresztúron az ifisek

Szolgáltatások az önkormányzat kezében

Szerkesztette: Mezey Sarolta

Marosludason Kis István alpolgármester fogadott hivatalában,
lapunknak
és
olvasóinknak a város újdonságairól számolt be.

A város vette át a közszállítást
– Jó hír, hogy október 11-től az
önkormányzat cége átvette a városi
közszállítást, amely révén javítani
igyekszünk a közlekedés minőségét. A város öt buszt vásárolt Eindhovenből, részletre, amit részben a
bérletek és jegyek árából fogunk fedezni. A menetrendet közöltük a lakossággal. Két busz egy időben
indul, egyik az Eczkentelepről,
másik Marosgezséből, s valahol az
út közepén, a központban találkoznak. A hajnali buszok reggel 4.45
órakor indulnak, a késő estiek pedig
22 órakor. Csúcsidőben négy busz
közlekedik a vonalon, hiszen az iskolások számára különjáratot indítunk, s ezeken feltüntetjük, hogy

E hónap utolsó vasárnapján Gerendkeresztúron tartották az AlsóMaros menti régiós ifjúsági
istentiszteletet és találkozót. A havonta egyszer más-más településen
tartott alkalmon Szentpáltól Magyarózdig minden református egyházközség ifjúsági csoportja, sőt
még a mezőbodoniak is részt veszFotó: Nagy Tibor nek.
– Idén több mint száz fiatal népeútjavításra is pályázzunk – fogal- sítette be a gerendkeresztúri tempmazott az alpolgármester.
lomot, Marosludasról 23 fiatal
Szabadidőközpont
a holtág övezetében
– Miután lejárt a Maros holtágának adminisztrálására vonatkozó
szerződés, az önkormányzat ezt a
feladatot is ellátja. A terület rendezése elkezdődött, világítást biztosítanak, utat javítanak, hogy a
holtágat minél jobb körülmények
között vehessék birtokba a sporthorgászok. A napi bérlet 30 lejbe
kerül, a marosludasi nyugdíjasok
30 lejes havi bérlet birtokában kedvükre horgászhatnak. Engedélyre
nincs szükség. A kifogott halból 5
kg-ot lehet elvinni, de a legnagyobb méretű pontyokat, kárászokat vissza kell engedni a holtágba.
A ragadozó halak mérettől függetlenül elvihetők, kifogásuknak örvendünk is. A Maros holtágának
övezetében a közeljövőben szabadidőközpontot szeretnénk kialakítani.

érkezett. Úgy látjuk, hogy egy lankadtabb periódus után ismét kezd
erőre kapni ez a rendezvény, s népszerűvé válik a fiatalok körében, hiszen nemcsak hitük erősítését
szolgálja, hanem ismerkedhetnek,
barátkozhatnak egymással, ami nagyon fontos. Jövő hónap végén
Marosludason lesz a régiós ifjúsági
istentisztelet, ahová minél nagyobb
számban várjuk a körzet fiataljait
– mondta Czirmay Levente
esperes.

Decemberre befejezik
a munkálatokat
az ifjúsági parkban

kizárólag a tanulóké. A buszok egy
irányban körülbelül 50 perc alatt teszik meg a távot. Ezekkel a járatokkal lefedjük a városi közszállítást.
Egy vonalra a jegy 2 lejbe, a havi
bérlet pedig 60 lejbe kerül. Az elemisek és az V–VIII. osztályos gyermekek számára a szállítás ingyenes,
a középiskolásoknak pedig 50 százalékos kedvezményt biztosítunk. A
nyugdíjasok számára differenciált a
kedvezmény. Azok, akiknek 800 lej
alatt van a nyugdíjuk, havi 20 ingyenjegyben részesülnek, akiknek
800-1500 lej közötti a nyugdíjuk,
10 ingyenjegy jár. A rokkantaknak,
hátrányos helyzetűeknek, háborús
veteránoknak ingyenes a közszállítás. A diákok és a nyugdíjasok a
Marosludasi Polgármesteri Hivatal
szociális osztályán válthatják ki az
úti okmányokat. Az ingázók egyelőre a szállítási cég székhelyén
(Ciocârliei–Pacsirta utca 1.) vásárolhatják meg a bérletet, de a. cég
megoldást talál arra, hogy az ingázók a gyárakban, üzemekben ve-

hessék át a bérletet. Buszjegyek a
gépkocsivezetőnél vásárolhatók.
– Az is jó hír, hogy elkészült a
város mobilitási terve, s ez lehetőséget teremt arra, hogy a következő
uniós pályázati ciklusban, 2021 és
2027 között elektromos buszokra és

Életre szóló élmények

Az 1-es számú általános iskola 46 diákja öt pedagógus kíséretében október 2–5. között Magyarországra
kirándult.

A diákok kirándulását a Járd végig! magyarországi program
tette lehetővé, hiszen Székely Károly, az iskola magyar szakos
tanára sikerrel pályázott a kiírásra. A kirándulás során Balatonfüredre, Tihanyba, Sümegre látogattak, ahol a települések nevezetességeit tekintették meg, köztük a tihanyi apátságot, illetve
a sümegi várat. A csoportot a balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola diákjai és tanárai fogadták. Velük közös programokat szerveztek, mindkét iskola diákjai műsorral köszöntötték
egymást – mondta Aszalos Rozália tanárnő. A gyermekeknek
életre szóló élményt jelentett ez az út. Egy másik üzenete a kirándulásnak, amit átélhettek a diákok: jó magyarnak lenni, jó
ehhez a nemzethez tartozni. A csoportot Téglás Anna matematika-, Virág Melinda kémia-, Székely Károly magyartanár, valamint Kis István történelem szakos tanár is elkísérte.

Területrendezés, járdák kialakítása van folyamatban az egykori ifjúsági
parkban, ami funkcióját megőrzi, de most már szabadidőközpontként szerepel, épül be a köztudatba.
Múlt héten verőfényes napsütésben folyamatosan dolgoztak a gépek a
Maros-híd mellett, ahol körvonalazódnak már a sétányok, a játszóterek
és a sportpályák. A projektet 8 millió lejből valósítják meg, ennek nagy
részét, 6,6 millió lejt a regionális operatív program révén uniós finanszírozásból biztosítják.
Kis István alpolgármester szerint jól haladnak a munkálatokkal, egy
hónapon belül be is fejezik a létesítményt, melyet a marosvásárhelyi AT
Studio Kft. tervezett és a Mapcom kivitelezett.
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Kikapott a Ladies,
pihent a CSM

4-0-s vereséget szenvedett a marosvásárhelyi Ladies női labdarúgócsapata a 2. liga
1. csoportjának 3. fordulójában. A székelyudvarhelyi Vasas Femina második csapatával
játszott találkozón a szünetben már 2-0-ra
vezettek a házigazdák, és ezt az előnyt a végéig megduplázták. A Ladies a következő
fordulóban szabadnapos. Mint ahogy a 2.
csoportban érdekelt marosvásárhelyi CSM
ezen a héten volt szabadnapos. Ebben a csoportban eredetileg hét csapat volt, ám a nagybányai Venus visszalépése miatt minden
fordulóban két csapat marad ellenfél nélkül.
A következő hét végén a CSM a kolozsvári
Olimpic Start fogadja.
A sportági szövetség egyébként elkészítette a női labdarúgó-Románia-kupa tizenhatoddöntőinek programját, amelyben már
valamennyi csapat bekapcsolódik azok közül
is, amelyek nem voltak érdekeltek a kizárólag 3. ligában szereplő klubokkal rendezett
selejtezőkörben. Mindkét marosvásárhelyi
csapat ellenfelet kapott, így a CSM a 3. ligás
gyulafehérvári Student Sport otthonába látogat, míg a Ladies lehetetlen feladat előtt áll,
a sokszoros bajnok Kolozsvári Olimpiát fogadja a nyárádszeredai labdarúgópályán. A
női labdarúgó-Románia-kupa tizenhatoddöntőit november 10-én rendezik, de a LadiesKolozsvár mérkőzést már október 30-án
lejátsszák. (bálint)

Sereghajtók a labdarúgásban is

Bálint Zsombor

Miután egy korábbi kimutatásban számokkal és adatokkal igazoltuk, hogy milyen mélyre süllyesztette Maros megye és
Marosvásárhely sportját a politikusi felelőtlenség és nemtörődömség, ezentúl külön a
labdarúgást mint a legnépszerűbb, leginkább elterjedt és legreprezentatívabb sportágat néztük meg közelebbről. Egészen
pontosan az első három ligában szereplő
csapatok számát és szintjét vizsgáltuk
meg.
Ami az 1. ligát illeti, itt sok mondanivaló
nem lehet, hiszen egész Erdélyből csupán
négy klub játszik az élvonalban. Ebből
kettő Szeben megye képviseletében, az FC
Hermannstadt és a Medgyesi Gaz Metan,
továbbá a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK,
amely átvette a székelyföldi régió egészének képviseletét, miután ez a szerep törté-

nelmileg Marosvásárhelynek jutott ki
évtizedeken át, valamint a Kolozsvári
CFR.
A másodosztályban is csak hat erdélyi,
partiumi és bánsági csapat van, míg a 3. ligában, négy csoportban szétszórva, összesen 29 együttes szerepel a régióból.
Félretéve a nyilvánvaló különbséget, ami
az 1. ligás és a 3. ligás szint között van, csupán a csapatok számát tekintve, a legjobban
Arad, Kolozs és Temes megye áll, hat-hat
csapattal, és egyetlen olyan megye létezik,
amely egyáltalán nincs képviselve az első
három ligában, ez pedig Szatmár. (Zárójelben: a Szatmárnémeti CSM a nyári osztályozót megnyerte, de úgy tűnik, ott is sok a
dilettáns: a csapat formai okok miatt nem
indulhatott a 3. ligában.) Maros megye kivételével, amelyet egyetlen csapatként a
Szászrégeni Avântul képvisel, csak további
három megye van még egy-egy csapattal,

Eredményjelző
* 1. liga, 13. forduló: Jászvásári CSM Politehnica – FC Botoşani 0-3. Az élcsoport: 1.
Kolozsvári CFR 27 pont, 2. Konstancai Viitorul 25, 3. CSU Craiova 23.
* 2. liga, 13. forduló: Campionii FC Argeş Piteşti – Konstancai Farul 2-2. Az élcsoport:
1. CS Mioveni 27 pont, 2. Turris Oltul Turnu Măgurele 26, 3. Aradi UTA 23.

Eredményjelző

Női labdarúgó 2. liga 3. forduló:
1. csoport: Székelyudvarhelyi Vasas Femina II-Marosvásárhelyi Ladies 4-0, Nicu
Gane Fălticeni-Vulpiţele Galbene Roman
2-4, Bukaresti Carmen-Onix Rm.-Sărat 70. A Jászvásári Navobi állt.
2. csoport: Bihari United-Kolozsvári
Olimpia II 2-3, Kolozsvári Olimpic StarsSzörényvári Atletic Drobeta 3-1. A Marosvásárhelyi CSM és a Resicabányai Banat
Girls álltak.

A Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK csapata a Gyurgyevói Astra elleni 1. ligás mérkőzésen: a háromszéki alakulat átvette a székelyföldi régió egészének képviseletét, miután ez a szerep történelmileg Marosvásárhelynek jutott ki
évtizedeken át.
Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala
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de Resicabánya például a 2. ligában szerepel.
És még egy adalék: a már említett Szatmárnémeti kivételével Marosvásárhely az
egyetlen az erdélyi, a partiumi és a bánsági
megyeszékhelyek közül, amelynek nincsen
csapata az első három ligában, ami minősíthetetlenül nagy szégyene a városnak.
Sajnálatos módon ezt a legkevésbé azok
érzik, akiket a felelősség terhel miatta.

Erdélyi, partiumi és bánsági
focicsapatok az első három osztályban

Az első három labdarúgóligában szereplő erdélyi, bánsági és partiumi csapatok,
megyék szerinti leosztásban:
* Temes: Temesvári ASU Poli, Temesvári
Ripensia (2. liga), Kisbecskereki Fortuna,
Temesvári ACS Poli, Győrőd-Szőlőtelep,
Újszentes (3. liga)
* Arad: Aradi UTA (2. liga), Lippai Şoimii, Borossebes, Pécska, Kisjenő, Csermő
(3. liga)
* Kolozs: Kolozsvári CFR (1. liga), Kolozsvári U (2. liga), Dési Unirea, Tordai
Sticla Arieşul, Kolozsvári Sănătatea, Kolozsvári CFR II (3. liga)
* Szeben: Nagyszebeni FC Hermannstadt, Medgyesi Gaz Metan (1. liga), Sellemberki Viitorul (3. liga)
* Fehér: Gyulafehérvári Unirea, Kudzsiri
Metalurgistul, Alsógáldi Industria (3. liga)
* Kovászna: Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK (1. liga), Kézdivásárhelyi KSE (3.
liga)
* Hargita: FK Csíkszereda (2. liga), Székelyudvarhelyi FC (3. liga)
* Brassó: Brassói SR, Barcarozsnyói Cetate (3. liga)
* Hunyad: Dévai Cetate, Vajdahunyadi
CS (3. liga)
* Bihar: Váradszentmártoni CSC (2.
liga), Nagyváradi Luceafărul (3. liga)
* Máramaros: Nagybányai Minaur, Lénárdfalvi Comuna (3. liga)
* Krassó-Szörény: Resicabányai CSM
(2. liga)
* Beszterce-Naszód: Besztercei Gloria
(3. liga)
* Szilágy: Zilahi SCM (3. liga)
* Maros: Szászrégeni Avântul (3. liga)
* Szatmár: –

Bucin volt a szászrégeniek pozitív, egyben negatív hőse is

Szabó Antal-Lóránd

A labdarúgó harmadosztály tizedik játéknapján a szászrégeniek a
Tordai Sticla Arieşult fogadták. Az
összecsapás, noha nem emelkedett
rendkívülien nívós színvonalra, jó
iramú, ádáz küzdelmet eredményezett.
A találkozó robbanékonyan rajtolt, hiszen miután a 3. percben Salcău ígéretes pozícióból jócskán
mellélőtt, másik három perc elteltével ugyanő határozottan betört a
büntetőterület bal oldalán, D. Chirilă felvágta, és a játékvezető habozás nélkül a tizenegyespontra
mutatott. A büntetőt ugyancsak Salcău végezte el, ám lövését Bucin
1. Luceafărul
2. Lénárdfalva
3. Váradszentmárton
4. Nagybánya
5. Sellemberk
6. Beszterce
7. Torda
8. Sănătatea
9. Dés
10. Gyulafehérvár
11. Avântul
12. CFR II
13. Kudzsir
14. Székelyudvarhely
15. Magyargáld
16. Zilah

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

kapuvédő hatalmas bravúrral szögletre tolta! Ezután néhány perc erejéig a tordaiak uralták a játékteret,
ám említésre méltó gólhelyzet nem
adódott. A túloldalon a 11. percben
Murar szerezhetett volna vezető
gólt, de a középpályás erős és látványos lövése a bal alsó kapufával találkozott. A továbbiakban a
vendégcsapat két alkalommal is
előnybe kerülhetett volna: a 31.
percben Salcău a tizenhatos bal oldaláról lőtt, viszont Bucin újra kiváló érzékkel mentette meg
csapatát, majd Cobârzan néhány
méterről képtelen volt bevenni a
kaput, a kipattanót pedig Bria kecsegtető szögből föléemelte. A 38.
percben Bujor is közel került a gólRanglista
7
1
6
3
6
1
5
2
3
6
4
3
3
5
3
4
4
1
3
3
2
6
3
3
2
5
1
4
1
1
2
2

2
1
3
3
1
3
2
3
5
4
2
4
3
5
8
6

28-14
22-10
24-20
10-7
14-11
10-13
10-9
10-10
9-14
15-10
13-12
17-18
9-12
9-17
8-26
12-17

szerzéshez, ám a csatár mintegy 12
méteres lövését Pop kitűnő reflexszel védte.
Az 52. percben D. Chirilă próbálkozott távoli lövéssel, kísérlete pontatlanra sikeredett, az 54.-ben
Murar közeli fejesénél a vendégek
kapusa résen volt. Az Avântul elszánt és lendületes játéka a 64. percben góllá érett: ekkor Murar
mesterien ívelt be a bal szélről, s
Bujor pár méterről könnyedén Pop
hálójába fejelt (1-0). Răzvan Dan
tanítványai további veszélyes támadásokat vezettek a vendégek ellen,
mindez két hatalmas gólhelyzetet
eredményezett: a 77. percben Truţa
mintegy 20 méterről erős lövést
küldött a kapura, a vendégek háló22
21
19
17
15
15
14
13
13
12
12
12
11
7
4
2

őre azonban szögletre tolta a labdát,
majd a 81.-ben Murar hajszálpontos
jobb oldali passza teljesen egyedül
találta Bujort, a csatár az ajtó-ablak
helyzetben nemes egyszerűséggel
mellélőtt, valósággal gúnyt űzve a
kihagyhatatlannak tűnő lehetőségből. S amint a fociban már annyiszor megtörtént, az elpuskázott
gólhelyzetek a 86. percben megbosszulták magukat: a tordaiak szabadrúgáshoz jutottak mintegy 35
méterre a régeni kaputól, a hosszan
előreívelt pöttyöst a kimozduló
Bucin elügyetlenkedte, az ajándéklabdát pedig F. Cordoş „megköszönte szépen”, s a játékszert az
üres kapu előteréből zavartalanul a
hálóba fejelte (1-1). Az egyenlítés

hatására nem állt le az Avântul, a
90+1. percben Potor megszerezhette volna a győztes találatot, ám a
középpályás alig 5-6 méterről a kapusba bombázott.
Noha Bucin hajmeresztő bakija
megfosztotta az Avântult a győzelemtől, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a mérkőzésen
három biztosnak tűnő góltól mentette meg csapatát. Ő az egyik legjobb teljesítményt nyújtó labdarúgó
a Budai Barna Loránd – Dan Răzvan irányította páros gárdájából.
A szászrégeniek újabb döntetlent
értek el, immár a hatodikat, ami –
akárcsak az 1. ligában szereplő Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK esetében
– nem túlzottan kifizetődő; sőt!

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 10. forduló: Szászrégeni Avântul – Tordai Sticla Arieşul
1-1 (0-0)
Szászrégen, Avântul-pálya, kellemes, napsütéses időjárás, mintegy 300 néző. Vezette: Răzvan
Necrici (Románkékes) – Gheorghe Tarbă (Kovás), Daniel Lar (Nagybánya). Ellenőr: Somolyák
István (Székelyudvarhely), Alexandru Rojneai (Gyulafehérvár).
Gólszerzők: V. Bujor (64.), illetve F. Cordoş (86.).
Szászrégeni Avântul: Bucin – Inţa, Merdariu, D. Chirilă, Crişan, Ad. Luca (46. Fl. Pop), L. Moldovan (46. Potor), Truţa, Covaciu, Murar, Bujor.
Tordai Sticla Arieşul: R. Pop – Cimpoeşu, Salcău, Cordoş, Marcu (60.Tothăzan), Cocoară, Paleoca, Savu, Cobârzan, Bria (80. Selegean), Ititesc.
Eredményjelző
A labdarúgó 3. liga V. csoportjának 10. fordulójában: Dési Unirea – Székelyudvarhelyi FC
1-0, Kolozsvári Sănătatea – Nagyváradi Luceafărul 2-2, Gyulafehérvári Unirea – Alsógáldi Industria 2-0, Zilahi SCM – Nagybányai Minaur 0-1, Sellemberki Viitorul – Kudzsiri Metalurgistul
2-2, Besztercei Gloria – Lénárdfalvi Comuna 1-0, Szászrégeni Avântul – Tordai Sticla Arieşul
1-1, Váradszentmártoni CSC – Kolozsvári CFR II 2-0.

8 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________NYILVÁNOSSÁG

____________________________________________ 2019. október 29., kedd

Padlizsánfesztivál

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Október 22-én a marosvásárhelyi Magányosok Klubjában padlizsánfesztivált szerveztünk, közösségformáló
céllal.
A padlizsán minden kétséget kizáróan Indiából származik, ahol mind a mai napig hihetetlenül sokféle méretű és színű változata létezik. Krisztus előtt a negyedik
században már termesztették Kínában, a Földközi-tenger medencéjébe az arab hajósok közvetítésével került.
Európa többi részén a XV. században terjedt el. Legnagyobb mértékben ma is Indiában, illetve a Távol-Keleten fogyasztják. Törökország többet termel, mint az
összes európai állam. Hihetetlenül hosszú azon ételek
listája, amelyeket készíthetünk belőle.
Igen sok vitamint, ásványi anyagot tartalmaz, kedvezően befolyásolja a vérnyomást és az érrendszeri megbetegedések megelőzésében is szerepe van. Erdélyben
vinetta néven ismerjük, és előszeretettel készítünk zakuszkát belőle.
A hosszú asztal szebbnél szebb tálaktól roskadozott.
Klubtagjaink érdekesebbnél érdekesebb padlizsánételekkel örvendeztettek meg. Klubvezetőnk, Kopacz
Imola kérésére minden tál gazdája bejelentette az étel
nevét, ismertette a receptet és az elkészítés folyamatát.

Ezután klubvezetőnk végigkóstolta a tálak tartalmát,
majd a véleménynyilvánítás következett. Varga Irén vegyes salátatálat készített fasírttal, rántott, valamint zöldséges pikáns padlizsánkrémmel, Dendea Mária rántott
és tárkonyos padlizsánt, Herman Ilonka sült paprikás
padlizsánt, Simon Emese fokhagymás padlizsánt, Jakab
Ilona padlizsánt cukkinivel, Némety Ibolya majonézes
padlizsánt, Kelemen Margit gogospaprikába és zöldpaprikába töltött gombás padlizsánt, Bardoczi Julia petrezselymes görög padlizsánkrémet, Orbán Erzsébet
rakott padlizsánt gazdag asszony módra, Kántor Izabella kukoricapelyhes rántott padlizsánt, Popescu Olga
palacsintás rántott padlizsánt, Luka Ildikó padlizsánkrémet, Székely Irén sajtos padlizsánt, Fejéregyházi
Tünde muszakát, Kovács Katalin padlizsánba töltött
virslit, Fazakas Gizella paprikába töltött fokhagymás
padlizsánt készített az eseményre. Nagyon kellemes
délutánban volt részünk, a klubtagok végigkóstolták
Vasárnap, október 20-án, hála Isegymás készítményeit. Köszönjük klubunk vezetőjének tennek, idén is sor került a havadtői
a kitűnő szervezést, olyan jól sikerült, hogy a következő idősek köszöntésére. A rendezvény
évben díjak is lesznek a padlizsánfesztiválon.
délután 4 órakor kezdődött a református templomban, Csíki Mihály
Czerán Erzsébet Levente lelkész igehirdetésével és
szavalatával, majd a kultúrházban
folytatódott az ünnepség. Az egybegyűlteket a Pro Havadtő Egyesület
elnöke üdvözölte, majd Varga József, a község polgármestere és
Csép Éva Andrea parlamenti képviselő, a Maros megyei RMDSZ Nőszervezetének elnöke köszöntötte
az időseket. Ezután Mitra Júlia szavalt, majd nótázás következett
Ábrám Tibor és zenekara közreműködésével. A rendezvény végén állófogadás volt, a támogatók
jóvoltából étel és ital (hidegtál, kürtőskalács, kávé, víz stb.) került az
asztalra. A 70 éven felüliek egy szál
virágot, egy képeslapot és egy jövő
évi naptárt kaptak ajándékba. A renFotó: Fejéregyházi Tünde
dezvény során Koncz Emma beszá-

Hagyomány és mulatság – kéz a kézben

Minden évben elérkezik az időszak, amikor a fák sokkal pompásabb, színesebb ruhát öltenek
magukra. Eljön az ősz, a betakarítás időszaka, a termés ünnepe. A
népi hagyományban nagy jelentőséget tulajdonítottak az év ezen részének. Ebből az alkalomból
bálokat és ünnepségeket rendeztek,
amelyeken hálát adtak a betakarított termésért, egyben lezárták az
év egy részét.
A hagyomány és a hagyományteremtés gondolata kéz a kézben jár.
Úgy őrizzük a hagyományainkat,
hogy közben mi is értéket teremtünk. Nem történt ez másképpen
2019. október 18-án sem, amikor a
Tudor Vladimirescu Általános Iskola magyar tagozata immáron 9.
alkalommal ünnepelte meg a szüretet.
A kis lurkók már hetekkel azelőtt
izgatottan készülődtek a bálra. Ez a
különleges esemény nemcsak róluk,
hanem az iskolai értékteremtésről
is szól. Egy olyan élményről, amelyet egész évben mesélhetnek, és
felidézése újabb izgalommal tölti
el majd őket. A szülői közösség
készségesen segített, hogy a rendezvény minél hitelesebben idézze
meg a szüret hangulatát, szalmabálákat, szőlőtöveket, szőlőkoszo-

Idősek ünneplése
Havadtőn

rúkat, írásos varrottas asztalterítőket szereztek be. A tanári kar gyermekzenekart hívott meg, hogy a
IV.-eseket élő muzsikával kísérje a
bálba hívogatás során, amikor körbejárták az iskola alsó tagozatos
osztályait, hogy a kis tanulók és
óvodások székely népviseletben
közösen vonuljanak a napsütötte
udvarra.
A köszönet és a hála megilleti
azokat is, akik időt és energiát nem
kímélve felkészítették a közel 140
kis csőszt és csőszleányt a közös
fellépésre. Kiemelnénk itt a kedves
tanítónőket, név szerint Czirják Izabella, Gábor Lizetta, Gyarmati Harmat Katalin, Pázsint Gyöngyi,
Orbán Márta tanítónőt és Baricz

Gyöngyi óvodapedagógust, akik
arra törekedtek, hogy hitelesen ismertessék meg a gyerekekkel a szürettel kapcsolatos népszokásainkat.
A hála és köszönet nem maradhat
el az oktatóknak, akik fáradságos
munkával átadták tánc- és koreográfiai tudásuk egy részét a kis ünneplőknek. Nagyon sokat dolgoztak
gyermekeinkkel: Kelemen Katalin,
Hayashi Akio, Dániel Kinga, Magyari Izabella, Csatlós Csaba, Sándor Zsuzsanna és Bugnár Zsolt.
Külön köszönet illeti a Prücsök zenekart a nívós talpalávalóért és
Boczog Szabolcs igazgatóhelyettest, hogy hivatalosan is képviselte
a rendezvényen az oktatási intézményt.

A rendezvény nagy izgalmak közepette zajlott. A csoportok osztály
szerint sorakoztak fel és mutatták
be a szebbnél szebb népi játékokat,
nyárádmenti táncaikat. A nagyobbak már avatottabban, bátrabban
táncoltak, viszont azok sem ijedtek
meg a nagyszámú közönségtől, akik
első alkalommal vettek részt a
bálon, és tisztességesen helytálltak.
A műsor érdekessége és az emelkedett hangulat arra késztette a közönséget,
hogy
folyamatosan
megörökítse az eseményt. Természetesen a közös csoportképek sem
maradtak el.
– Báljainkkal a népi hagyományainkat kívánjuk feleleveníteni
iskolai keretek között. Tesszük ezt
azért, mert tudjuk, hogy a népi hagyományok nem csak a kultúra őrzése miatt fontosak. Ezek az
események, szokások, ünnepek
abban segítenek, hogy a közösséget összetartsák, arról már nem is
beszélve, hogy igen kellemes időtöltés is. Úgy gondoljuk, hogy
ezeket a népszokásokat nagyon
fontos már gyerekkorban megtanulni, mert ekkor a gyerekek befogadók, a szülők készségesek, a
pedagógusok, odaadóak, így
együtt tudjuk értékelni, az életünkbe beépíteni. Ha kialakul egyfajta kötődés a szokással
kapcsolatban, később még jobban
felértékelődik, és szeretettel, meg-

Fotó: Csép Éva Andrea

molt az egyesület múzeumpedagógiai tevékenységéről, mely a Bethlen Gábor Alap támogatásával
valósult meg. Ezáltal a gyerekek
(óvodások és kisiskolások) számára
érthetőbb és vonzóbb a múzeumlátogatás, és játékosan ismerhetik
meg a néprajzi gyűjteményt, fedezhetik fel a régi tárgyakat. Kinda István főmuzeológus, néprajzos
szakember az egyesület egy másik
projektjét mutatta be: folyamatban
van a havadtői régi mesterségek felkutatása. A rendezvény támogatói
voltak: a Gyulakutai Polgármesteri
Hivatal és a helyi tanács, Varga József polgármester, a Maros megyei
RMDSZ Nőszervezete és az egyesület önkéntes tagjai. Köszönjük a
támogatást, a közös ünneplést! Isten
éltesse sokáig időseinket jó egészségben, boldogságban, békességben!
Koncz Emma,
Pro Havadtő Egyesület

becsüléssel tudják a generációk továbbadni hagyományainkat a leszármazottjaiknak – foglalta össze
a tanári kar üzenetét Czirják
Izabella tanítónő, aki a szüreti bált
levezette.
A gyerekek bálja után a szülők
este kosaras bállal folytatták a mulatozást, melyet idén a IV. osztály
szülői közössége a koronkai kultúrotthonban szervezett meg. Hajnali 4
óráig folyt a tánc, a mulatozás, a
tombolázás, a Perfect zenekar fergeteges hangulatot teremtett.
A népi ünnepek keretet biztosítanak arra, hogy megismerjük és felidézzük a magyar
kultúra
néphagyományait, felvegyük a szép
viseleteket, népdalokat tanuljunk és
tartalmas időt töltsünk egymással.
Ezt az értékteremtést tűzte ki célul
a szervező iskola magyar tanítói közössége, amikor elindította ezt a
nagyszabású ünnepet.
Biztosak vagyunk benne, hogy a
közös ünneplés, az együtt eltöltött
idő maradandó élménnyel és néphagyományi ismeretekkel gazdagította a magyar iskolai közösséget,
és hetek múlva is mesélni fogunk
róla egymásnak.
Bízunk benne, hogy jövőben
ugyanilyen készséggel, odaadással
és megéléssel tudjuk megismételni,
hiszen kerek évforduló következik,
a 10. alkalom.
Bükkösi Orsolya

Fotó: Pintyi Barna
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Állatkerti figyelemfelhívó kampány a sünökért
Figyelemfelhívó
kampányt indított a sünök védelme érdekében, többek
között az őszi avarégetéssel kapcsolatban a Budapesti Állat- és Növénykert
– tájékoztatta Hanga Zoltán szóvivő vasárnap az
MTI-t.

Kiemelték: az avarégetés
„máglyahalállal” fenyegeti a
sünöket. Az avarégetések egybeesnek ugyanis azzal az időszakkal, amikor a sünök
telelőhelyet keresnek, és sokszor pont az ilyen avarkupacokba vackolják be magukat. A
Budapesti Állat- és Növénykert, ahogy minden ősszel, ezúttal is felhívja a figyelmet az
avarban rejtőző sünökre. Így
minden érintettet arra kérnek, hogy avarégetés előtt
forgassák át az avarkupacokat, hogy biztosan kiderüljön, nem rejtőzik-e benne egy téli álomra készülődő
sün. Emellett a városligeti intézmény az avarégetés
helyett mindenkit biztat az avar hasznosítására, komposztálására is.
Az ősz másik kihívása a sünök számára a téli nyugalmi időszakra való felkészülés. Ezek az állatok
ugyanis késő ősztől kora tavaszig téli álmot alszanak,
nem is annyira a hideg, hanem inkább a táplálék szűkössége miatt. A télre való felkészülés jegyében ilyenkor annyit esznek, amennyit csak tudnak, hogy
elegendő tartalékot halmozzanak fel a szervezetükben

Két évig tartó titkos út után
visszatért a Földre az Egyesült Államok pilóta nélküli űrrepülőgépe – jelentette be a
Pentagon (az amerikai védelmi minisztérium) vasárnap.

Forrás: Femina

a téli álom időszakára. A szakembereknek az a tapasztalatuk, hogy november elejére legalább 350-400
grammot kell nyomniuk az állatoknak. Ha ezt nem
érik el, akkor mindenképpen érdemes segíteni nekik
– tették hozzá.
Ezzel együtt kiemelték: a házilagos „sünmentést”
senkinek sem javasolják. Ráadásul a Magyarországon
honos sün természetvédelmi oltalom alatt áll, így otthoni tartása még akkor is a jogszabályokba ütközik,
ha az a legjobb szándékból történik. Az állatkerti
szakemberek így azt javasolják, hogy a segítségre
szoruló állatokat inkább az állatkert bemutató mentőközpontjába, a Sünispotályba vigyék be. (MTI)

Növelheti a tüdőrák kockázatát a füstszűrő

Nemhogy nem segít kiszűrni
a kátrány egy részét, de kifejezetten növelheti a tüdőrák
kockázatát a füstszűrő – figyelmeztetnek amerikai és
brit kutatók, akik a British
Medical Journal című orvostudományi folyóiratban publikált tanulmányukban a
cigarettacsikkek műanyagszennyezésben játszott szerepére is rámutatnak.

„A füstszűrő az 1950-es években jelent meg először, és a dohányipar úgy mutatta be, mint a
cigaretta biztonságossá tételének
egy formáját azáltal, hogy elnyeli
a tüdőrákért felelős kátrány egy részét” – mondta Thomas Novotny,
a San Diegó-i Állami Egyetem
munkatársa. Hozzátette: „ma már
azonban tudjuk, hogy ez csupán
egyike a dohányipar által kreált
mítoszoknak, amelyek a jobb értékesítési mutatókat szolgálják”.
A füstszűrő sárgás elszíneződése
is állítólag csupán egy fejlesztés,
amely megerősíti a dohányosokat
abban, hogy a szűrő működik, miközben nem a kátrány felhalmozó-

Forrás: fulspecialista.hu

dása, hanem a pH-változás okozza
a jelenséget – írja a nypost.com.
„A füstszűrőt azért teszik a cigarettákra, hogy spóroljanak a dohányon és megtévesszék az
embereket. Ezek semmit nem szűrnek” – mondta Robert Proctor, a
Stanford Egyetem munkatársa, aki
a dohányipar történetét kutatja.
A szakemberek mostanra azt is
megállapították, hogy a füstszűrő
nem csupán egy marketingfogás,
hanem kifejezetten ártalmas az
egészségre.
Az amerikai tisztifőorvos honlapja szerint „bizonyítékok sugallják, hogy a füstszűrők a tüdőrák

fokozottabb kockázatához járulhatnak hozzá azáltal, hogy erőteljesebb
szívásra
késztetik
a
dohányzókat, aminek nyomán a cigarettafüstben lévő rákokozó anyagok mélyebbre bejutnak a
tüdőszövetben”.
A Londoni Higiéniai és Trópusi
Betegségek Intézete (LSTHM), valamint a San Diegó-i Állami Egyetem kutatói szerint továbbá a
cigarettacsikkek jelentik a globális
műanyagszennyezés egyik legfőbb
forrását, és egyszersmind a legnagyobb darabszámban előforduló
hulladékot világszerte.
A füstszűrők egy rendkívül lassan lebomló műanyagtípusból, cellulóz-acetátból készülnek. Évente
4,5 ezer milliárd cigarettacsikk termelődik világszerte, és tíz évbe
telik a lebomlásuk.
Környezetvédők szerint a csikkekre ugyanúgy kellene tekinteni,
mint az olyan eldobható termékekre, mint a műanyag szívószálak. Mostani tanulmányukban a
kutatók az ilyen termékekre vonatkozó európai uniós szabályozás kiterjesztését szorgalmazzák. (MTI)

Carlos Santana jövő márciusban
Budapesten koncertezik

Kilenc év után jövőre visszatér Magyarországra Carlos
Santana. A világhírű mexikóiamerikai gitáros új turnéján
Supernatural című albuma
huszadik, az Abraxas ötvenedik évfordulóját ünnepli, és
2020. március 19-én a Papp
László Budapest Sportarénában lép fel.

A tízszeres Grammy-díjas, háromszoros latin Grammy-díjas
rocklegenda, a Rock and Roll Hírességek Csarnoka tagja jövő évi
világ körüli koncertsorozatának
címe Miraculous 2020, a tavaszi európai turné március 14-én Bolognában indul – közölte a szervező Live
Nation hétfőn az MTI-vel.
Santana zenekarával ellátogat
Németországba, az Egyesült Királyságba, Skandináviába, Svájcba,
Lengyelországba, Ausztriába, Belgiumba, Írországba és Hollandiába
is. A csapat (amelynek tagja a gitáros felesége, a dobos Cindy Blackman Santana is) a két évfordulós

Visszatért a Földre az USA
pilóta nélküli űrrepülőgépe

lemez, az Abraxas és a Supernatural, valamint az 1969-es woodstocki
fesztivál sikerei mellett legújabb,
idén nyáron megjelent Africa

A minisztérium közlése szerint
az X-37B típusú űrrepülő a floridai
Kennedy Űrközpontnál ért földet,
rekordhosszúságú, 780 napig tartó
űrutazás után.
Az űrutazás konkrét céljáról a
Pentagon csak annyit tudatott: a
Boeing által gyártott űrrepülő katonai technológiákat próbált ki.
Az űrrepülőgép, amelyet szakértők az űrhajó és a rakéta „keverékeként” írnak le, alig nagyobb egy
kisbusznál, és sok tekintetben hasonló a NASA 2017-ben felbocsátott SpaceX Falcon típusú
űrsiklójához. Szakértők szerint tit-

9

kosított technológiákkal végzett kísérletet a többi között a világűrben
történő hosszas tartózkodás hatásairól, következményeiről.
Barbara Barrett, a Pentagon légierőért felelős – újonnan kinevezett
– államtitkára vasárnapi nyilatkozatában azt hangoztatta: „az X-37B
küldetése az újrahasznosítható űrrepülőgépek fontosságát bizonyítja”.
Hozzáfűzte: „minden, egymást követő küldetés növeli nemzetünk képességeit a világűrben”.
„Az égbolt immár nem jelent
korlátokat a légierő számára, és ha
a kongresszus megszavazza, akkor
az űrhaderő számára sem” – ezt
David L. Goldfein, a légierő vezérkari főnöke hangsúlyozta közleményében. Az előző X-37B típusú
űrrepülőgép 718 napig tartózkodott
a világűrben, és 2017-ben tért viszsza a Földre. (MTI)

Egy 67 éves asszony vált
Kína legidősebb kismamájává

Egy 67 éves asszony vált Kína
legidősebb kismamájává, miután a kelet-kínai Santung
tartományban életet adott újszülöttjének – jelentette a
Guancha.cn kínai hírportál
hétfőn.

Az asszony a 3,7 millió lakosú
Caocsuang város kórházában október 25-én császármetszéssel hozott
világra egy lánygyermeket, aki a
szülők szerint természetes úton fogant.
Az idős szülők a gyermeknek a
Tience nevet adták, melynek jelentése „az ég adománya”.
A gyermek ugyan koraszülöttként, csupán 2560 grammos testsúllyal jött világra, de a kórház
orvosai szerint teljesen egészséges
és rendben fejlődik. Az anya állapota szintén stabil, a műtét után két
nappal már felkelhetett az ágyból.
A 68 éves apa a hírportálnak elmondta: miután megtudták, hogy a
felesége terhes, sokáig gondolkoztak, hogy vállalják-e a gyermeket,
mert aggódtak, hogy egészséges
lesz-e. Hozzátette: felesége állapota
miatt is kétségeik voltak, az aszszonynak ugyanis korábban volt
már egy agyi infarktusa, ráadásul

játszom, minden dalt megtöltünk
energiával. Amikor felmegyünk a
színpadra, tudjuk, hogy meg fogjuk
érinteni a lelked, megtáncoltatunk,
énekelni, üvölteni és nevetni fogsz,
elhagyva a mindennapi terheket” –
fogalmazott Santana a turné kapcsán.
Santana egyesítette az amerikai
gitárzenét a latin és a karibi zenei
motívumokkal, de stílusában jelen
van az afro-pop, az afro-beat, a
blues, a folk, a soul, a dzsessz és
sok más is. Pályafutása során több
mint 90 millió lemezt adott el.
Zenekara 1966-ban alakult, bemutatkozó albumuk Santana címmel 1969-ben jelent meg, játszottak
a woodstocki fesztiválon, az egy
évvel később kiadott Abraxas című
munka pedig már a világhírt is meghozta: a korongon szerepelt az Oye
Como Va és a Black Magic Woman
is, ezekkel tizenhat héten át vezette
a slágerlistát, és a lemez több millió
példányban kelt el világszerte. A
Santana III (1971) hasonlóan sikeForrás concord.com res volt.
Immár több mint fél évszázados
Speaks című albumáról is játszik
karrierje alatt csaknem ugyanennyi
dalokat.
„Úgy érzem, mintha újra húszé- sorlemezt adott ki, olyan klasszikus
ves lennék, amikor ezzel a bandával számok fűződnek a nevéhez, mint

magas vérnyomással, ízületi gyulladással és cukorbetegséggel is
küzd.
A terhességet ráadásul akkor fedezték fel, amikor az asszony áprilisban változó kori tünetekkel ment
orvoshoz. Meglepetésére azonban
kiderült, a tüneteit az okozta, hogy
már a terhessége harmadik hónapjában járt. Orvosa ekkor az asszony
saját egészségének megőrzése érdekében a terhesség megszakítását javasolta, ám amikor kiderült, hogy a
magzat egészséges, a házaspár úgy
határozott, hogy vállalja a kockázatot.
A több mint negyven éve együtt
élő házaspárnak egyébként már van
egy felnőtt fia és lánya, és van egy
15 éves unokájuk is.
Ha állításuk, miszerint az újszülött természetes úton fogant, bizonyítást nyer, az asszony a Guinness
Rekordok Könyvébe is bekerülhet.
A jelenlegi rekordot ugyanis egy
brit asszony tartja, aki 1997-ben, 59
évesen adott életet természetes úton
fogant gyermekének. Mesterséges
megtermékenyítésnek köszönhetően pedig egy spanyol asszony
szintén 67 évesen hozta világra
gyermekét 2006-ban. (MTI)

az Europa, az Evil Ways, a Samba
Pa Ti, az Everybody’s Everything,
a No One To Depend On vagy a
Maria Maria. Pályafutása során játszott együtt John McLaughlinnal,
Herbie Hancockkal, Eric Claptonnal, Jack DeJohnette-tel, Alice Coltrane-nel, John Lee Hookerrel,
Wayne Shorterrel és Aretha Franklinnel is. A szakma az első három
album mellett az újabb időszak
három egymást követő munkáját, a
Supernaturalt (1999), a Shamant
(2002) és az All That I Am-et
(2005) kezeli kiemelten.
Carlos Santana eddig tizenegy alkalommal járt Magyarországon,
először 1983 májusában. A Budapest Sportcsarnokban tartott koncertjének ráadásszünetében tudta
meg, hogy fia született: másfél óra
varázslat következett. 2004-ben az
„újszülött” apja zenekarának billentyűseként járt Budapesten. 2008ban az 56-osok terén rendezett
Kapcsolat koncerten több mint 300
ezer ember előtt játszott. 2011-ben
a Budapest Arénában tartott koncertjén azt javasolta a közönségnek,
hogy a főváros állítson szobrot mesterének, Szabó Gábornak, aki megtanította őt bluest játszani. (MTI)
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TÁJÉKOZTATÓ

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
- 0751-114-307
Labor
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
- 0740-083-077
hidegtálak készítése
- 0365/404-664
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
- 0745-606-215
koporsók, kellékek,
- 0745-606-269
koszorúk
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhelyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care orvosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között,
valamint szombaton 8–13 óra között.

Várjuk Önöket!

2019. október 29., kedd _______________________________________________ HIRDETÉS __________________________________________________ NÉPÚJSÁG
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
MEGBÍZHATÓ HÖLGY kiadó garzont vagy lakrészt keres hosszú
távra. Tel. 0756-607-969. (14/5043-I)
KIADÓ kétszobás tömbházlakás Marosvásárhelyen, a Kövesdombon,
hosszú távra. Tel. 0726-314-862.
(11/5040-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (4926)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0751-989594. (4926)

ELADÓ 2007-es, kombi, dízel Skoda
Octavia, 1900 cm3-es, TDI, nagyon jó
állapotban, alkudható áron. Tel. 0745068-121. (4940)

ELADÓ tűzifa (bükk, akác). Tel. 0740570-753, 0745-793-465. (8/4967)

ELADÓ kemény tűzifa. Tel. 0758-290241. (8/4967)
ELADÓ tűzifa, 140 lej/méter. Tel.
0759-050-488. (5006-I)
ELADÓ 3-as hidraulikus eke,
165 cm-es tárcsás kasza, borona.
Tel. 0745-404-666. (1/5012-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Páczai Orsolya
névre szóló könyvtári belépőm. Semmisnek nyilvánítom. (4/5061)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21642-I)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (14/4654)
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MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is. Tel. 0749543-104. (7/3460-I)
ÉPÍTKEZÉSBEN
jártas
személyt
keresünk, nyugdíjas is lehet. Tel. 0742557-214. (2/4979)

MATEKÓRÁT tartok V-VIII. osztályosoknak. Tel. 0744-454-508. (15/5002)
ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést
Lindab cserépből, tetőszigetelést,
cserépforgatást, külső és belső munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést,
bontást
is.
Tel.
0770-621-920. (3/4839-I)
TETŐFEDŐ bádogos cserépforgatást, bármilyen kültéri javítást elvégez
azonnal, 18% kedvezmény nyugdíjasoknak. Meszelés, vakolás hivatalosan bejegyzett cég által. Érdeklődni
a 0740-499-712-es telefonon. (sz.)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjavítást,
csatornakészítést,
csatornajavítást,
bármilyen
szigetelést,
festést,
kerítéskészítést akármilyen anyagból.
Tel. 0759-467-356. (5/4849)
TETŐJAVÍTÁST, tetőfelújítást és
bármilyen más munkát vállalunk.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Tel. 0744-906-289, Jani. (12/4813-I)
KOMOLY CÉG pontos munkát vállal
hozzáférhető áron: univerzális ácsmunka, tetőjavítás, manzárdosítás,
kőművesmunka, burkolatok, fedélszerkezetek, bármilyen típusú terasz.
Munka után takarítunk a helyszínen,
15% kedvezmény. Tel. 0759-830627, 0752-970-814, Miklós. (4943)
KIJAVÍTUNK sírokat és megrepedt
kriptákat.
Tel.
0752-517-647.
(9/5020)
TETŐ sürgős javítását vállaljuk (felkészülés a télre). Tel. 0747-816-052.
(9/5020)

PEDIKŰRT vállalok (gyógypedikűr).
Tel. 0744-915-840. (6/5017-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést cserépből vagy lemezből, famunkát stb.
15% kedvezmény nyugdíjasoknak.
Tel. 0758-639-258, Csaba. (2/5059-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Eltelt 13 év, és mégsem hisszük,
hogy akit szerettünk, id. ENYEDI
MIKLÓS agrármérnök nincs már
közöttünk. Emléke legyen áldott,
nyugodjon csendesen! Szeretett
családja. (7/4985)

Egy gyertya most érted égjen,
Ki fent laksz a magas égben.
Ki vigyázol ránk onnan fentről,
S lelkünkhöz szólsz a végtelenből.
Szomorú szívvel emlékezünk
SIMON DOMOKOSNÉ
MÉSZÁROS MATILD
halálának második évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (3/5032-I)

Szomorú szívvel emlékezem október 29-én elhunyt testvéremre,
dr. AJTAI SÁNDOR gyermekgyógyász főorvosra halálának 10. évfordulóján. Akik ismerték és
tisztelték, gondoljanak rá kegyelettel! Emléke legyen áldott! Nyugodjál békében! Szerető öccse,
Tibi. (10/5039-I)

Rohan az idő, múlnak az évek,
szívünkben fájón él az emléked.
Szomorú szívvel, soha el nem
múló szeretettel emlékezünk a
szerető édesapára, a pókai születésű BÁN SÁNDORRA, aki tíz
évvel ezelőtt távozott az élők sorából. Áldott emlékét szívünkben
őrizzük. Szerettei. (12/5041)

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.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)

HENI MED CENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyászat; neurológia; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia; doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.:
0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64091-I)

VARRODA VARRÓNŐKET keres. Tel. 0742-298-872. (21576)

VENDÉGLŐ alkalmaz PINCÉREKET és SZAKÁCSSEGÉDET. Tel. 0726-174-838. (21665-I)

A TORDAI cég alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe. Tel. 0744-681-130. (21663-I)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST (kezdő, szakképzett szakembert) és TÖLTŐNŐT (kezdő,
szakképzett szakembert). Tel. 0744-644-026. (21663-I)

ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk tanyára. Tel. 0744-624-809. (21663-I)

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. alkalmaz ÁRUSZAKÉRTŐT, ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és SOFŐRT. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Tel. 0734-123-877. (21673-I)

AUSZTRIAI IDŐS BETEGEK GONDOZÁSÁRA alapfokú németnyelv-tudással rendelkező 30-55 év
közötti személyeket keresünk. Információ a következő telefonszámokon: 0771-486-907, 0745-611-871.
(6/5035-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz SOFŐRÖKET. 8 órás munkaidő, előnyös munkabér + étkezési jegyek.
Tel. 0744-403-114. (21676)

A SERVINSTAL KFT. SZAKKÉPZETT HEGESZTŐKET alkalmaz. Érdeklődni a 0742-574-804-es telefonszámon. (21677-I)

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett szülőkre és testvérre:
KEREKES ANNÁRA halálának 16.,
id. KEREKES SÁNDORRA halálának 6.,
ifj. KEREKES SÁNDORRA halálának 19. évfordulóján.
Emlékeznek lányaik, húgai, Anikó és Magdi, vejük és sógora,
Feri.
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! (7/5036-I)
Az idő elmúlhat, szállnak az
évek, míg élünk, velünk lesz szeretett emléked.
Fájó szívvel emlékezünk október
29-én a nagyernyei születésű
VÁRADI-SZÖCS ANTALRA halálának 10. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! Szeretteid. (21/5053-I)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy a forrón szeretett feleség,
testvér, nagynéni, sógornő, barátnő,
RENDES RÓZA
szül. KACSÓ RÓZA
életének 79. évében, hosszas betegség után 2019. október 26-án
megpihent. Utolsó útjára a marosszentgyörgyi római katolikus
temető ravatalozójából kísérjük
2019. október 29-én 14 órakor.
Gyászoló családja (5027-I)
Hirtelen halálod megtörte szívemet, rideg, üres nélküled az
életem. Veled együtt volt teljes az
élet, de te elmentél, magaddal vitted minden örömömet. A búcsú
nélküli elválás szívtörő emlékével gondolok rád.
Mély fájdalommal tudatom, hogy
a szeretett férj, a szentháromsági
születésű
id. SÁNDOR JÁNOS
életének 88. évében hirtelen elhunyt. Temetése 2019. október
29-én, kedden 15 órától lesz a
megyei kórház mögötti temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Bánatos felesége, Rózsi.
(5/5034-I)
Ha egy könnycsepp gördül végig
az arcomon, az azért van, mert
szeretlek és hiányzol nagyon.
Bennem él egy arc, a végtelen
szeretet, amit tőlem soha senki el
nem vehet. Téged elfelejteni
soha nem lehet, csak muszáj az
életet élni nélküled. Nem hallom
a hangod, nem látom az arcod,
hiába szólítlak, te már azt nem
hallod. Virágot viszek egy néma
sírra, de ezzel téged nem hozhatlak vissza.
Fájdalommal búcsúzom szeretett
édesapámtól,
id. SÁNDOR JÁNOSTÓL.
Nyugodj békében!
Lányod, Edit. (5/5034-I)

Ha egy könnycsepp gördül végig
az arcunkon, az azért van, mert
hiányzol nagyon. Nem vársz már
minket csillogó szemekkel, nem
örülsz már nekünk szerető szíveddel. Egy váratlan perc alatt
életed véget ért, panaszszó nélkül közülünk elmentél. Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen,
szerényen, drága lelked, fáradt
tested nyugodjon békében! Küzdöttél egy életen át, nekünk példakép maradtál. Nehéz az életet
élni nélküled, felejteni téged
soha nem lehet. Fájdalommal búcsúzik a szeretett édesapától,
id. SÁNDOR JÁNOSTÓL,
fia, János és menye, Piri.
Nyugodj békében! (5/5034-I)
Fájdalommal búcsúzunk szeretett nagytatánktól,
id. SÁNDOR JÁNOSTÓL.
Unokái: Istvánka és családja,
Janika és családja, a két Szabi,
Reni és a három dédunoka:
Evelin, Ákos, Panna.
Nyugodj békében, drága nagytatánk! (5/5034-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagytata, testvér, rokon, jó barát és
szomszéd,
VARGA ÁRPÁD
életének 86. évében csendesen
megpihent. Temetése október 30án, szerdán 13 órakor lesz a marosszentkirályi római katolikus
cinteremből. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (20/5051-I)
Szomorúan tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy a szeretett após, nagytata, élettárs és
testvér,
KOVÁCS ADALBERT
(Béla)
91. évében, hosszú betegség
után, 2019. október 27-én elhunyt. Temetése október 30-án,
szerdán 14 órakor lesz az új kórház mögötti temetőben, református szertartás szerint. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (3/5060-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának közössége
mély
megrendüléssel
vett
tudomást kedves kolléganőnk,
Kovács Gyöngyvér APÓSÁNAK
haláláról. Őszinte részvétünket
fejezzük
ki
a
gyászoló
családnak!
Emléke
legyen
áldott, nyugalma csendes! (sz.-I)
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MAROS MEGYEI TANÁCS

Ellenőrzések a Romániai iskolák program termékeinek
beszállítóinál

A Romániai iskolák program végrehajtásáért felelős megyei bizottság nevében tájékoztatjuk a lakosságot, hogy szeptemberben a Maros Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság ellenőrzést végzett annál a pékségnél, amely a kormányprogram keretében Nyárádszeredában és 23 tanintézet számára biztosítja a péktermékeket.
A szeptemberi ellenőrzések során azt is megállapították, hogy a marosbogáti általános iskolában a tejtermékek tárolóhelyén nem volt hőmérő eszköz, az almákat pedig nem egyenként csomagolva osztották ki. A forgalmazóra 1000 lej
bírságot szabtak ki, és megtiltották a nem csomagolt almák forgalmazását, azzal
a javaslattal, hogy az iskola ezeket az almákat küldje vissza a forgalmazónak.
Ugyanezt a szabálytalanságot állapították meg az apoldi általános iskolában is, és
itt is azt ajánlották az iskolának, hogy a csomagolás nélküli almákat küldjék vissza
a forgalmazónak.
A Nyárádszeredában működő SC Genesis SRL pékségben végzett ellenőrzés során
a következő szabálytalanságokat állapították meg: a munkafelületek és a munkaeszközök kézi tisztítását nem végezték el megfelelően, az élelmiszeripari termékeket nem tárolták megfelelően, kórokozó-átvivőket találtak az egységben,
kevés fertőtlenítőszert használtak a helyiség tisztítására. Az észlelt rendellenességek miatt 1600 lej pénzbírságot róttak ki a cégre, és felfüggesztették a péktermékek termelését a hiányosságok pótlásáig.
Szintén szeptember folyamán a Maros Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság 66 tanintézetben, egy gyártóegységben és egy raktárhelyiségben végzett ellenőrzéseket. Az ellenőrök a péktermékekből vettek
mintákat, és azt állapították meg, hogy azokban az „élesztő és penész” paraméter nem megfelelő. Az ellenőrzés idején a raktárban lévő, nem megfelelő kekszek
teljes mennyiségét (1981 kg) visszatartották és megsemmisítették.

