
Virágok és gyertyák
Újabb év, amikor megemlékeznek a Colectiv klubban történt tra-

gédia áldozatairól. Újabb év, amikor ismét ezrek vonulnak fel,
gyertyát gyújtanak és virágot helyeznek el, így emlékezve a 2015.
október 30-i drámai események áldozataira. És egyúttal vádolják
a kormányt, a nyomozó hatóságokat, amiért még mindig nem tör-
tént meg a felelősségre vonás. Még mindig nem szolgáltattak igaz-
ságot. Még mindig nem tudni, hogy kinek mekkora felelőssége volt
abban, hogy a Colectiv klub működését engedélyezték, hogy a men-
tés kaotikusan történt, hogy a kórházakba került súlyos sérültek
megfertőződtek a nem megfelelő higiéniai körülmények miatt, és a
fertőtlenítő szerekről kiderült, hogy hatástalanok. Mint ahogy az
sem, hogy az egészségügyi tárca vezetője miért nem tette lehetővé,
hogy a legsúlyosabb égési sérüléseket szenvedett emberek azonnal
külföldi, jól felszerelt kórházakban kapják meg az életmentő orvosi
ellátást. Büszkeségből? Takarékosságból? Szakmaiatlanságból?
Érthetetlen, hogy évekig titokban tarthatnak bizonyítékot jelentő
felvételeket a tragédia első perceiben történt mentésről. (Emiatt
kedden bűnügyi eljárást indítottak, az ügybe a bukaresti bűnügyi
rendőrség gyilkossági csoportja is bekapcsolódott.) 

Ott tartunk tehát, hogy – bár a hatóságok 2016. április 28-án
bűnvádi eljárást indítottak a klub három tulajdonosa ellen gondat-
lanságból elkövetett emberölés, testi sértés és a munkavédelmi in-
tézkedések be nem tartása miatt –, még mindig nincsenek meg 

A marosvásárhelyi temetőkben lévő sírok nagy része már a
hét végén virágba borult, a világítás napja előtt a hozzátar-
tozók kitakarították, és virágot helyeztek el az örök nyughe-
lyekre. Ebben az időszakban a városi és az egyházi
sírkertekben is a megszokottnál gyakrabban szállítják el a
sírtakarításból származó hulladékot. 

A múlt heti, valamint a hétvégi napsütéses időt kihasználva sokan ki-
sétáltak a temetőkbe, hogy rendbe tegyék szeretteik örök nyughelyét. A
tegnapi borús idő ellenére is már a kora délelőtti órákban sokan voltak a
marosvásárhelyi református temetőben, egyesek akkor takarították a sí-
rokat, mások már virágokkal érkeztek, hogy elhelyezzék az előzőleg
rendbe tett sírhelyre. Ottjártunkkor a szemeteskocsi éppen nagy mennyi-
ségű hulladékot szállított el. 

Jövőre is lesz 
ludasi cukor 
a polcokon
Szeptember 12-étől javában folyik a
cukorrépa feldolgozása a marosludasi
francia tőkéjű Tereos cukorgyárban.
Az idei kampányról Adrian Luţa igaz-
gatóval beszélgettünk.
____________2.
Iskolai hiánycikk: 
a szexuális nevelés
Pár évtizeddel ezelőtt játékbabák
szoknyái alá kukucskálva elégítették ki
a másik nem iránti kíváncsiságukat a
kisiskolás korú lurkók, a 
kortárs kapcsolatok pedig legtöbbször
a lányok kergetésében, a fiúk ugratá-
sában, a választott kis hölgy iskolatás-
kájának cipelésében merültek ki.
Azóta változott a forgatókönyv. 
____________5.
Az életé, 
a megújulásé 
az utolsó szó
Október 31-e az örök figyelmeztetés,
hogy az életé, a megújulásé az utolsó
szó. Mielőtt a következő napon a ha-
lálra, az elmúlásra emlékeznénk, le-
gyen ez az utolsó szó, amely
bennünket igazán összeköt.
____________6.
Csuszababa 
és sülttök-golyó
Nincs is annál jobb játék, mint közö-
sen fejteni a kukoricát, s közben hall-
gatni a mesét, majd a lefejtett szemek
között turkálni, a csuszából pedig tor-
nyot építeni – olyan belefeledkezéssel
tették mindezt a jobbára kisiskolás
résztvevők a Maros Megyei Múzeum
néprajzi és népművészeti részlegének
október 26-i rendezvényén, hogy öröm
volt nézni.
____________7.(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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Szeptember 12-étől javában folyik a cukorrépa
feldolgozása a marosludasi francia tőkéjű Tereos
cukorgyárban. Az idei kampányról Adrian Luţa
igazgatóval beszélgettünk. 

– Szokatlan, hogy ilyen korán elkezdik a cukorrépa fel-
dolgozását. Miért?

– Idén elég korán, szeptember 12-én el kellett kezdeni a
kampányt, ami előreláthatólag december elejéig tart. A
korai kezdésre azért volt szükség, mert augusztus elsejétől
nagy szárazság volt ebben a régióban, s a cukorrépa fejlő-
dése lelassult, ezért a hozamok kisebbek. A gazdák jónak
látták az aszályos talajból korábban kiásni a répát.

– Mekkora területen és hol termeltek cukorrépát idén?
– Cukorrépát Maros, Kolozs, Temes és Szeben megyé-

ben termelnek. A legnagyobb területek Medgyes környékén
vannak. Körülbelül 300 termelővel kötött szerződést a gyár. 

– Tekintettel arra, hogy aszályos év volt, ez mennyire be-
folyásolta a répa minőségét? 

– A gazdákat nagyon kedvezőtlenül érintette az aszály,
de a hozamokat illetően számokról még nem beszélhetünk,
lévén, hogy a betakarítás még folyik. Jelenleg átlagban 40
tonna cukorrépát takarítanak be hektáronként. A cukortar-
talom megfelelő, 17,7–17,8 százalékos.

– Idén a gyár előtt, az úton nem álltak hosszú kamion-
sorok, ahogy az előző években, minek a jele ez?

– Ez jó jel, mert azt jelenti, hogy összehangolt a munka.
Ahogy a termelők kiássák a répát, folyamatosan szállítják,
hogy ne csökkenjen a cukortartalma, ne legyenek veszte-
ségek, s hogy ne legyen torlódás. A beszállítást a gyár fel-
dolgozási kapacitásához igazítjuk, ami napi 3800 tonna. 

– Milyen feltételekkel kötöttek szerződést, előnyös-e ma
répát termeszteni?

– Szerintem érdemes, de ha a gazdákat kérdezi, akkor
szerintük nem. Úgy tartom, hogy a hektáronkénti támoga-
tással, ami 1000 euró, profittal lehet zárni az évet. A támo-
gatást a gazdák akkor kapják meg, ha hektáronként
legalább 26,4 tonna termést érnek el. Ezt a hozamot a leg-
többen elérik. 

– A korábbi években a gyár biztosította a betakarításhoz
szükséges gépeket. Most hogyan történik a betakarítás? 

– A gyárnak is vannak cukorrépakombájnjai, de ezeket
csak szükség esetén vetjük be. A gazdák az évek során be-
szerezték maguknak a szükséges mezőgazdasági gépeket.
Jó részüknek hitelt nyújtottunk, amit répa beszállításával
törlesztettek. 

– Hogyan értékesíthető a cukor? 
– A piachoz igazodva. A ludasi cukorgyár piaci politikája

változott, a nagy ipari felvásárlóknak értékesítjük a cukrot. 
– Ez azt jelenti, hogy az üzletek polcairól eltűnik a ludasi

cukor? 
– Nem tűnik el, ezután is lesz ludasi cukor az üzletekben. 
– Milyen áron? 
– Sajnos, a termelő szempontjából az ár nagyon kedve-

zőtlenül alakult. Júniusban még 2 lej alatt is árulták a cuk-
rot. Ilyen körülmények és árak mellett nem térül meg a
termelő és a feldolgozó erőfeszítése. 

– Ottjártunkkor vezetőtanácsi ülés volt, amelyen részt vet-
tek a francia tulajdonosok képviselői is. Miről tárgyaltak?

– A kampányról, a termelési folyamatról, amit magam
mutattam be. A gyárban a tervnek megfelelően, zökkenő-
mentesen folyik a feldolgozás – tájékoztatott a marosludasi
Tereos Románia Rt. igazgatója. 

Romániában jelenleg három cukorgyár működik: a
román többségi tőkéjű botfalusi, az osztrák kézben lévő ro-
mani és a marosludasi francia Tereos, ezenkívül a buzăui
gyár, ahol csak finomítás történik. 

Függöny
A Függöny című előadást november 3-án, vasárnap este
7 órától láthatják legközelebb a marosvásárhelyi Spect-
rum Színházban. Az előadás alapvető kérdése: ember
maradok, vagy beállok egy gépezetbe, és élek egy másik,
anyagilag sokkal jobb életet? A darab egy bolondokházá-
ban játszódik, ahova a sors, na meg a gépezet juttatja
Évát. Persze, a kinti világ sem normális törvények között
működik. Éva hosszú utat jár be: rokonok, orvosok, bete-
gek hatnak rá, és a függöny, ami a való világot a meg-
bomlott idegzetű nő elől eltakarta, lassan szétfoszlik. A
kisalmási magyartanárnő a darab végére újra Tamás
Évává változik. A produkció időtartama 1 óra 50 perc,
szünet nélkül. Rendezte: Kincses Elemér. Készült P. Kin-
cses Emese regénye alapján. Jegyek a színház jegy-
pénztárában hétköznap 9-12 óra között, illetve a
biletmaster.ro weboldalon. Belépés díja: 10, illetve 20 lej.

Vezetői kihívások 
A St.Georgius Manager Club november 5-én 19 órától a
Bernády Házban bemutatja az Exit Kiadó gondozásában
megjelent Vezetői kihívások és megoldások 1.0 című
könyvet. A bemutatón négy vezetőt ismerhetnek meg,
akik nulláról indultak, és megvalósították itthon, Erdély-
ben is az amerikai álmot. A cégvezetőkkel László Judit, a

könyv írója beszélget. Meghívottak: Fejér Attila, Gorbai
Attila, Nagy Károly és Széll Levente. 

Évforduló 
a marosvécsi kastélyban
November 9-én délelőtt 10 órától a marosvécsi Kemény-
kastély kapunyitásának 5. évfordulóját ünneplik: 2014
szeptemberében adta vissza a neuropszichiátriai rehabili-
tációs intézet vezetősége a várkastély kulcsait báró Ke-
mény János örököseinek. Az ünnepségen egész napos,
színes kulturális programokkal – koncertek, néptánc,
könyvbemutatók, kiállítások, kerekasztal-beszélgetések,
gyermekprogramok, bazár, lovas bemutató, favágóver-
seny, kézművessátrak, étel- és italsátrak, kastélytúrák –
várják a közönséget. Házigazda: Nagy Kemény Géza és
Tóth Andrea. 

Előadás a csontok útjáról
Solymosi Zsolt világutazó unitárius lelkész, a kolozsvári
János Zsigmond Unitárius Kollégium aligazgatója vetített
képes úti beszámolót tart a 2018 nyarán megszervezett,
30.400 km hosszú, 65 nap alatt 14 országot és 10 fővá-
rost érintő autós expedíciójáról, amelynek legtávolabbi
pontja a szibériai Magadan városa volt. A Közép-Ázsia és
a csontok útja című előadásra november 5-én 18 órától
kerül sor a magyarzsákodi unitárius templomban, a helyi
egyházközség szervezésében. Minden érdeklődőt szere-
tettel várnak.

Díjazzák a legjobb cégeket
A Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vezetősége
26. alkalommal szervezi meg a legjobban teljesítő Maros
megyei cégek gáláját, amelynek keretében díjakat ad át
azon, kiemelkedően jó teljesítménnyel rendelkező cégek-
nek, amelyek fontos szerepet játszanak a megye gazdasá-
gában. Az egyetlen ilyen jellegű reprezentatív osztályozást
országos szinten, összetett és egységes metodológia sze-
rint végzik, az idén 17.404 kereskedelmi társaság vesz
benne részt, közülük 2826 került az első tíz helyre. Közülük
1075 szerepel a legjobb cégek katalógusában, az első he-
lyet 772 cég érdemelte ki. Az országos legjobb tíz között
342 Maros megyei cég szerepel, amelyek közül 46 első he-
lyezett, így a megye országos szinten a hetedik helyen áll.
Az eseményre október 31-én, ma 17 órakor kerül sor a Gal-
lery Wedding Gardenben (Kárpátok sétány 59. szám). 

Színházkutató műhely 
A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Doktori Iskolájának
rendhagyó, nyilvános műhelybemutatóján október 31-én,
csütörtökön 17 órától a Stúdió Színház előterében Kovács
Károly doktorandusz színművész A légzés funkciója a szí-
nészi munkában címmel tart előadást és mutat be gyakor-
latokat. Témavezető: dr. habil. B. Fülöp Erzsébet,
beszélgetők: dr. Berekméri Katalin, Gecse Ramóna és dr.
Strausz Imre István. 

Hegedüs Csilla az Erdély TV 
csütörtöki műsorában 

Az Erdélyi Magyar Televízió Mérlegen című műsorának
csütörtök (ma) esti vendége 20 órától Hegedüs Csilla, az
RMDSZ szóvivője, akit az államfőválasztási kampányról
kérdez a műsorvezető, Jakab Orsolya.

Rendkívüli fesztiválzáró 
hangverseny

A Constantin Silvestri emlékére szervezett nemzetközi
zenei fesztivál október 31-én, ma 19 órakor rendkívüli szim-
fonikus hangversennyel zárul a Kultúrpalota nagytermében.
Vezényel Cristian Mandeal, zongorán közreműködik Alexei
Nabioulin. Műsoron Brahms-művek. A hangversenyre az 5-
ös számú hangversenybérletek érvényesek.

Lezárják a transzfogarasi utat
November 4-től, hétfőtől a 104+000 kilométertől (Piscu
Negru) a 130+800 kilométerig (Bâlea menedékház és víz-
esés) lezárják a DN 7C transzfogarasi utat, annak műkö-
dési szabályzata szerint, a kiszámíthatatlan hegyvidéki
időjárás miatt. Az útlezárást megfelelően jelzik, és kérik az
utazókat, hogy tartsák azt tiszteletben. 

Folyósítják a magyarországi 
támogatásokat

Elkezdődött a támogatások folyósítása a Szülőföldön ma-
gyarul program keretében. Az idén az OTP Bank szakított
a hagyománnyal, és nem ábécésorrendben utalja a támo-
gatásokat. Minden jogosultat levélben értesítenek a kifize-
tés időpontjáról, illetve arról, ha probléma adódott a
bankszámlaszámukkal. A kiértesítésekre jövő hét elejétől
lehet számítani, amennyiben az igénylők november végéig
nem kapják kézhez, telefonáljanak a pályázati irodához.
Azok, akiknek hiánypótlást kellett beküldeni, december előtt
nem számíthatnak a kifizetésre, sem az értesítőre. A támo-
gatás összege egy gyermek után az előző évhez hason-
lóan 310 lej, egyetemi hallgatók esetében pedig 40 lej. 

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond 

Ma FARKAS, 
holnap MARIANNA napja.
MARIANNA: a latin Maria-
nus módosult női párja. Jelen-
tése vagy Marius családjához
tartozó, vagy pedig Szűz Mári-
ához tartozó. 

31., csütörtök
A Nap kel 

7 óra 2 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 10 perckor. 
Az év 304. napja, 
hátravan 61 nap.
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VALUTAÁrFOLyAM
BNr – 2019. október 30.

1 eUr 4,7572

1 USd 4,2765

100 HUF 1,4426

1 g ArANy 205,3068

IdŐJÁrÁS
Többnyire borús idő

Hőmérséklet:
max. 90C
min. 50C

Megyei hírek

Mezey Sarolta

reNdezVéNyeK

Jövőre is lesz ludasi cukor a polcokon
Az aszály miatt kisebb a cukorrépahozam 

Októberi nyerteseink
Harminchét hűséges előfizetőnk jelenlétében sor került

a Népújság által felajánlott havi nyeremények kisorsolá-
sára.  A Hűséges előfizető nyereményjátékra Marosvásár-
helyről 284 levél érkezett, vidékről 49. A két vidéki
nyertes: Lázár Csaba (Mezőfele) és Virág Mihály (Ka-
kasd). Marosvásárhelyi nyerteseink: Józsa Sándor köves-
dombi lakos – aki a helyszínen átvette a nyereményt –,

Toth Margit (Zsiláva u.), Kovács Éva (1848. út) és Incze
Péter (Kárpátok sétány). A 100 lej értékű Hűségtombola
díj nyertesei Varga Ilona és Tamáska Parângului utcai elő-
fizetőink. 

A nyeremények átvehetők munkanapokon 8–14 óra kö-
zött a szerkesztőségben, az 57-es irodában, telefon: 0742-
828-647. (B. E.)

Fotó: Nagy Tibor 



Ursula von der Leyen, az Európai
Bizottság megválasztott elnöke
újabb jelöltet vár Romániától a
Viorica Dăncilă ügyvivő kor-
mányfő által javasolt Victor Neg-
rescu helyett – közölték kedd este
brüsszeli diplomáciai források.

Névtelenséget kérő tisztségviselők
arról számoltak be, hogy a jelenlegi ro-
mániai belpolitikai válság idején olyan
jelölt nevét várják, aki mindegyik főbb
pártnak elfogadható, márpedig Klaus Io-
hannis államelnök azonnal tiltakozását
fejezte ki a délután megnevezett volt mi-
niszter ellen, kiemelve, a leváltott kor-
mánynak már nincs legitimitása bárkit is
jelölni a brüsszeli testületbe.

„Európa most Romániára vár” – fo-
galmazott az egyik illetékes.

Sajtóhírek szerint von der Leyen azt
kérte, hogy Bukarest mielőbb terjesszen
fel új jelöltet. Egyesek arra is rámutattak,
hogy az új kormány valószínűleg euró-
pai néppárti (EPP) politikust fog megne-
vezni, nem szociáldemokratát, és a
leendő német bizottsági elnök is ehhez a
pártcsaládhoz tartozik.

Az új összetételű Európai Bizottság az
eredeti tervek szerint november elején
lépett volna hivatalba, azonban ezt el
kellett halasztani, miután a román mel-
lett a magyar és a francia jelöltet is el-
utasították az Európai Parlamentben
(EP). A jelenlegi cél december elseje,

noha vannak, akik szerint egyre kevésbé
valószínű, hogy ez tartható lesz.

A Dăncilă-kormány első jelöltjét, Ro-
vana Plumbot szeptember végén össze-
férhetetlenség miatt szavazta le az EP
jogi szakbizottsága. Dăncilă – akitől ok-
tóber 10-én megvonta a bizalmat a bu-
karesti parlament – azóta másik két
biztosjelölttel is próbálkozott. Brüsszel
azonban arra vár, hogy legitim kormány
kerüljön az ország élére.

Iohannis korábbi pártja, a Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) elnökének, Ludovic
Orbannak adott kormányalakítási meg-
bízást. Az új kormány november 4-én
járul bizalmi szavazásra a parlament elé.
(MTI)
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Kamionstop Magyarországon
Nem léphetnek be Magyarország területére a 7,5
tonnásnál nagyobb nyergesvontatók csütörtök esté-
től péntek estig, azaz november elsején, minden-
szentek napján. A magyarországi határrendészet
arról tájékoztatta a romániai határőrséget, hogy csü-
törtökön romániai idő szerint 23 órától pénteken ro-
mániai idő szerint 23 óráig kamionstop van
érvényben Magyarországon. A döntés oka: Magyar-
országon november elseje, vagyis mindenszentek
napja hivatalos munkaszüneti nap. A 7,5 tonnásnál
nagyobb kamionok ugyanakkor romániai idő szerint
szombaton 23 órától vasárnap 23 óráig sem közle-
kedhetnek. A sofőrök ez alatt az idő alatt kötelesek
leparkolni a kimondottan kamionosok számára kiala-
kított parkolóhelyeken. A személyszállítás és a sze-
mélyautók közlekedése a megszokott körülmények
között zajlik. (Mediafax)

A fejlesztési tárcához 
kerülnének a prefektúrák

Ludovic Orban kijelölt kormányfő szerdán, a fejlesz-
tési miniszteri tisztségre jelölt Ion Ştefan parlamenti
bizottsági meghallgatásán bejelentette, hogy a pre-
fektúrák kormánya beiktatása után átkerülnek a fej-
lesztésért és közigazgatásért egyaránt felelős
minisztériumhoz. Közölte, a kormány és a miniszté-
riumok működéséről minden részlet benne lesz a ka-
binet tevékenységét szabályozó sürgősségi
kormányrendeletben, ami meghatározza a kormány
szerkezeti felépítését is. A fejlesztési és közigazga-
tási miniszteri tisztségre jelölt Ştefan Ion 50 éves,
végzettsége szerint mérnök, és 2016 óta Vrancea
megyei képviselő. (Mediafax)

Földrengés volt Vranceában
A Richter-skála szerinti 3,8-as erősségű földrengés
volt kedden 23 óra 23 perckor Vrancea megyében.
Az országos földfizikai intézet tájékoztatása szerint
a földmozgás 127 kilométeres mélységben történt,
Brassótól 78, Bákótól 89, Ploieşti-től 103 kilométerre.
Később, szerda reggel volt még egy földmozgás 6
óra 17 perckor, szintén Vrancea megyében. Ez 2,6-
os erősségű volt a Richter-skálán és 138 kilométeres
mélységben következett be. Október eleje óta 19
földmozgást észleltek Romániában, ezek a Richter-
skála szerinti 2,3 és 3,8 közötti erősségűek voltak.
Az idei év legerősebb földrengése 4,5-ös erősségű
volt és Buzău megyében történt. (Agerpres)

Ételmérgezés miatt kerültek 
kórházba

Orvosi ellátásra szorult szerdán tizenegy gyerek és
három felnőtt, akik egy brassópojánai hotelben száll-
tak meg. Fejfájás és hányás jelentkezett valameny-
nyiüknél. A Brassó Megyei Katasztrófavédelmi
Felügyelőség (ISU) képviselői szerdán közölték,
mind a gyerekeknél, mind a felnőtteknél ételmérge-
zési tünetek jelentkeztek, és mindnyájan kórházi el-
látásra szorultak. A szállodához kiszállt a SMURD
rohammentő szolgálat két egysége és négy mentőa-
utó. A rendőrség és a fogyasztóvédelem is eljárást
indított a történtek nyomán. (Mediafax)

Ország – világ

EU-tisztújítás 
Ursula von der Leyen 

újabb nevet vár romániától

Luther Márton első tétele, amely szerint Jézus Krisz-
tus akarata, hogy minden ember, ha kell, minden
nap megtérjen, a kereszténység alapvető üzenete,
és ma is aktuális – mondta Bogárdi-Szabó István, a
Magyarországi Református Egyház zsinatának lel-
készi elnöke az M1 aktuális csatorna szerda reggeli
műsorában.

A református püspök azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy
októberben tartják a reformáció emlékhónapját, október 31-
én pedig a reformáció emléknapját, arra emlékezve, hogy 
Luther Márton (Martin Luther) német Ágoston-rendi szerzetes
1517-ben ezen a napon szögezte ki téziseit a wittenbergi vár-
templom kapujára.

Bogárdi-Szabó István úgy fogalmazott, Luther Márton
„nem mondott újat”, amikor tételsorát kitűzte, hanem kinyil-
vánította, miből kell kiindulni és hová kell visszatérni.

A püspök szólt arról is, hogy a reformátusok sajátos vonása,
a „református habitus” a hálaadás Istennek.

Arra a kérdésre, hogy a református gondolatvilág hogyan

érződik a mindennapokban, azt válaszolta, az evangélium, az
örömhír elfogadása, hogy a földi életen, emberi életen, emberi
történelmen, adott valóságon túl van isteni életforrás, „vissza-
ható módon elkezdi rendezni és szervezni az ember életét”.

Ha elkezdenek Isten életszabályai – mint a tízparancsolat
és a szeretet törvénye – szerint élni, elkezdik azokat az eré-
nyeket gyakorolni, amelyeket „ma is sokszor fölöslegesnek
ítélnek meg kortársaink vagy élhetetlennek tartanak”. A hűség,
a tisztesség, a becsületesség, az igazság követése, az alázatos-
ság, ezen erények gyakorlása áthat a többi emberre, kisebb-
nagyobb közösségre, így alakítva azt – mondta a püspök.

Bogárdi-Szabó István szólt arról is, sokszor látni, hogy a
mai mechanikus, „darálós világ” kiüresíti az embereket belül.
Lehet, hogy közgazdaságilag minden nagyon szépen ki van
számítva, de belül üresek az emberek, éhesek, transzcenden-
ciára szomjúhoznak – fogalmazott, hozzátéve, hogy a refor-
mátusok mégsem „szomjúságkielégítők” akarnak lenni. Ők
egy életmódra hívják meg az embereket, az Istenben való
örömre – mondta. (MTI)

Bogárdi-Szabó István: Luther Márton tétele 
ma is aktuális

a felelősök. Ehelyett van politikusi koszorúzás, retorika,
mely szerint a Colectiv tragédiája „súlyos” leckeként,
„mély sebként”, „az egyik legszomorúbb napként”
marad meg a romániaiak emlékezetében, és „nagy fe-
lelősségtudatot és éberséget követel mindenkitől”. A
kormányfő azt is elmondta, hogy a sürgősségi helyze-
tekben való gyors bevetést biztosító intézkedéseket, a
törvényt és az egészségügyi szolgáltatásokat folyama-
tosan fejleszteni, javítani kell, beruházásokra van szük-
ség az egészségügyben. 

Igen, Viorica Dăncilă a beruházásokról beszélt idén
májusban Marosvásárhelyen is, amikor Sorina Pintea
egészségügyi miniszterrel látogatott el a sürgősségi kór-
házba, és égési sérültek kórházát, valamint sejt- és szö-
vetbankot ígért, mondván, „mindkét beruházásra van
pénz, a terület jogi helyzete tisztázódott, így semmi aka-
dálya annak, hogy ezek a beruházások Marosvásárhe-
lyen megvalósuljanak”. A megvalósulástól távol állunk,
ráadásul tegnap, a Colectiv áldozataira való megemlé-
kezés napján a Maros Megyei Klinikai Kórház égési sé-
rültek osztályát vezető főorvosa azt nehezményezte,
hogy osztályát felszámolták, a súlyos égéssérültek ke-
zelése nem oldható meg az időközben korszerűsített
plasztikai sebészeten, s ez akár a betegek életébe kerül-
het. 

Colectiv, 2015. Hatvannégy halott, 186 sérült, gyá-
szoló családok. Meddig kell még várni az igazságszol-
gáltatásra? 

Virágok és gyertyák
(Folytatás az 1. oldalról)

Egy régi ismerősöm, különben telje-
sen egyszerű szárazföldi mérnök a
Göcsi Máté utcából, egy esztendő alatt
42-szer fordult meg Itáliában. Idegen-
vezető lett ugyanis a Nagy Magyar Al-
föld széléről kiindulva. Jobb híján.

Egy másik ismerősöm (?!!), jóma-
gam ezt a rekordot semmiképpen sem
tudnám überelni, 13 esztendő alatt tíz-
szer jártam Olaszban. Nem dicsekvés-
képpen mondom, hiszen a Facebookon
van egy csoportosulás, amely magát
Olaszország-imádónak mondja.
Egészséges vallás, nem követel sokat,
csupán nyitottságot, éleslátást, az
ókor, középkor és a kora újkor tisztele-
tét, művészeti érdeklődést és persze
kicsi pénzt is az olcsó szállásért, kap-
kodva falatozásért és a múzeumi belé-
pőkre. Esernyőt ne vigyél.

Egy hetet töltöttünk Dante és Pet-
rarca földjén, melyet megosztottunk
Dél és Italia Mezzo között. Azaz Ró-
mára (hol már voltunk párszor, de hát
csak oda lehet Napocáról repülni a
Wizz Airrel) néhány napot, míg Ná-
polyra és környékére más napok(ák)at
szántunk. Annyira a végcél lebegett a
szemem előtt, hogy a Kluzsi-Zsuzsi út-
levélvizsgáló hölgyet felidegesítettem,
mikor Nápolyt említettem, és alig akart
átengedni, mert Ábránd Jankó repteré-
ről – oktatott ki fölényesen – nem in-
dulnak járatok a nápolyi öböl partjára.
Biztosan agg és óvatlan repülőgép-el-
térítőnek sejdített.

Mindjárt azt kérdezte idehaza a
meglehetősen neurózisos állapotba ho-
zott közvélemény, ha rengeteg migráns-
sal akadtunk-e össze utunk során.
Persze. Hiszen Rómában a Termini (fő-
pályaudvar) mellett elterülő negyedben
volt a szállásunk, ami meglehetősen
kínai-arab fertály, annak minden kel-
lemével és koszgyűjteményével. Kínai
mosodák konkuráltak egymással utca-

hosszat, éttermek kínálták a pekingi
kacsát és az ebéd végén a szerencsesü-
tit elképzelhető jókívánságokkal és jós-
latokkal, reggel az arab-színes bőrű
fenntartású kávéházikóban ozsdolai
ízes beszédű székely asszonyka szolgált
fel (kávé, croissant), aki már tíz éve él
az olasz fővárosban, fia két év múlva
érettségizik egy jobb gimnazióban. Ná-
polyban is a főpályaudvar előtt elte-
rülő Garibaldi téren laktunk.
Mindenütt egykor emeletnyi lakosztály-

ból átalakított sokszobás kisszállodá-
ban – teljes kényelemben – időztünk,
ejtőztünk. Nápolyban egymást érték a
téren a szuvenírboltok és a kifőzdék,
pizzakirakatok, utcai kisvendéglők,
ahol a sűrű népességnél csak a legyek
voltak többen. A szemetet itt sem viszik
el naponta, ebben városunkra hasonlít,
egyébben aligha. Ha valahol a csoma-
golástechnika dühöng, akkor itt hulla-
déktonnákban azonnal szemlélhetővé
válik. Roskadó kukák, szelektívhulla-
dék-gyűjtemények. Persze a nagyobb
kartonpapírok, kartonládák egy bizo-
nyos kör számára értéket jelentenek,
hiszen az enyhe időjárás mellett kiváló
nyoszolyának és takarónak bizonyul-
nak megfelelő rétegekben (havonta
megújítva) adagolva.

Olaszország népessége 2020-ra
eléri a 60 milliót, de lakói – bárhonnan
is eredjenek – annyit és oly szaporán
beszélnek, hogy nyugodtan mondhat-
juk: Itália lakossága már most eléri a
120 milliót.

Nápolyból helyiérdekűvel, föld alatti
villamossal lehet eljutni Pompejibe és
Herculaneumba. A vonatok pontos me-
netrend szerint indulnak – a városi köz-

lekedési vállalkozók vágyai alapján – ,
de, mint tudjuk, a vágyak és a valóság
ritkán viselik el egymást torzsalkodás
nélkül. Egyszerűbben szólva: a HÉV
késik, nem indul idejében, egész szerel-
vény rohad le, mert nem nyílnak az
ajtók stb. (Rómában a metró egész sza-
kaszokra le van zárva, hasztalan váró
emberek idegeskednek, hogyan férnek
fel a metrópótló buszokra egy milliós
forgalmú városban...)

Ám mindenért pótol az ókor múlha-
tatlan látványa. Lenyűgöz a Vezúv kö-
zelsége két púpjával és a három század
alatt kiásott romok, az egyenes utcák
kövezése (rossz bokájú ember nem na-
gyon lehetett az ókori római biroda-
lomban), a régi utcai vízvezeték, a
pékműhelyek, tornatermek, a technikai
zsenialitás máig is élvezhető-érthető
emlékei. A falfestmények pompeji vö-
röse, a részlegesen helyreállított házak
és elszenesedett falépcsők (Herculane-
umban), a bútorok maradványa. A
megmentett és múzeumba bevitt fres-
kók a nápolyi Museo Archeologicó-
ban. (Kilométeres sorok állnak a
múzeum előtt, de mi az újságírói iga-
zolvány birtokában kedvezményes in-
gyenességben részesültünk.)
Különben, mondják az idegenvezetők,
Herculaneum lakói napokig ámulva
nézték i.sz. 79-ben a kitört Vezúvot, és
hogy miként pusztul el a hegy lábánál
álló másik város, Pompeji, bizonyára
fogadásokat is kötöttek egymással. A
cinizmus ókori görög találmány, de a
rómaiak minden értékeset átvettek a
hellénektől. Aztán hirtelen megfordult
a széljárás, és a forró gázok, a vulkáni
hamu és kövek Herkules városára is le-
csaptak. Halálosan meglepték a csodá-
lókat. 

Mi ebből a tanulság? Semmi esetre
sem az, hogy más kárán tanul az
okos.

Olaszország tanulságok nélkül. Csak úgy



Nemes István, a református te-
mető gondnoka elmondta, pénteken
mintegy öt tonna sírtakarításból
származó hulladékot szállíttattak el,
viszont a hétvégén ismét óriási, a
pénteki mennyiségnél is több gyűlt
össze, ezért tegnapra újra odaren-
delték a szemeteskocsit. Hozzátette,
november 1-re is kérni fogják a ko-
csit, ellenben nem biztos, hogy si-
kerül majd elszállítani a hulladékot,
ugyanis már tegnap igen nehezen
tudott behajtani a leparkolt autók
miatt. – Tonnaszámra gyűjtjük
össze a faleveleket, de nem győz-
zük. Ennek a temetőnek a szépsége,
ugyanakkor hátránya is a sok fa, hi-
szen rengeteg a növényi hulladék –
mutatott rá Nemes István. 

Mint mondta, a napokban a refor-
mátus temető irodájában reggel 8-
tól este 6 óráig, meghosszabbított 
az ügyfélfogadás, november 1-jén
pedig este 8-ig várják az ügyintézés
végett hozzájuk fordulókat. Sokan
vannak, akik külföldön élnek, és
évente egyszer jönnek el a teme-
tőbe, hogy rendbe tegyék szeretteik
sírját. Sajnos évről évre egyre több
az elhagyott sír. Összesen hétezer
sír van a református sírkertben,
elég, ha abból 200-300 elhagyott, az
már rontja a temető képét – jegyezte
meg a gondnok, aki szerint évekbe
telik, és előzőleg értesítik a bérlőt,
mielőtt újra bérbe adnák ezeket a
sírhelyeket. – Például ha 2019-ben

kell megváltani egy sírhelyet, akkor
a 2020-as év türelmi idő, 2021-ben
küldünk értesítést, és leghamarabb
2022-ben adjuk újra bérbe a sírt –
fejtette ki. Jelenleg mintegy 200
olyan sírhely van, amelyeket 2018.
december 31-ig meg kellett volna
váltani, ebből hetet tudnak felaján-
lani olyan személyeknek, akiknek
szükségük van rá.

A városi temetőkben is különös
figyelmet fordítanak ebben az idő-
szakban a tisztaságra, a felgyűlt hul-
ladékot igyekeznek naponta
elszállíttatani – tudtuk meg Mircea
Moldovantól, a temetőkért felelős
szakosztály vezetőjétől. A napok-
ban a jeddi sírkertbe látogattunk el,
ahol példás tisztaság uralkodott
mind a járdákon, mind a sírok kö-
zötti részen. Gaznak, szemétnek
nyoma sem volt. A sírok gondozot-
tak, a többségükön már ott voltak a
virágok és a gyertyák. 

Érdeklődésünkre, hogy vannak-e
szabad sírhelyek a városhoz tartozó
sírkertekben, az igazgató kifejtette,
problémát jelent a helyek hiánya,
ezért a jeddi és a remeteszegi teme-
tőknél terjeszkedni szeretnének, a
Marosszentgyörgy határában lévőn
erre nincsen lehetőség. 
Virágtenger a főtéren 
és a napipiacokon

A világítást megelőzően valósá-
gos virágözön van Marosvásárhely

főterén, a napipiacokon, néhány
napja pedig a temetők bejáratánál
is. Az árak átlagban 5-25 lej között
mozognak, lehet válogatni szín,
méret alapján is. A kisebb cserép
krizantémot öt lejért, a nagyobba-
kat 10-20 lejért kínálják, a rendkí-
vül dús, esetenként háromszínű
virágért átlagban 25 lejt kérnek. A
napipiacokon már az elmúlt héten
is rendkívül gazdag volt a válasz-
ték, és az árak is előnyösebbek vol-
tak, esetenként 10 lejért lehetett

megvásárolni például azt a virágot,
amiért most 15 lejt kérnek az áru-
sok. 
Medve garázdálkodott 
a szentháromsági temetőben

Világítás napja előtt igen kelle-
metlenül érintette a szenthárom-
ságiakat, hogy a napokban medve
garázdálkodott a helyi katolikus
temetőben, a nagyvad egy sírt
bontott ki, amelybe alig egy hete
helyeztek örök nyugalomra egy
idős férfit. Egy helybéli pedagó-

gus lapunknak elmondta, sajnos a
temető igen elhanyagolt, ugyanis
a környéken idén többször láttak
medvét, így a helybéliek nem me-
részkednek a közelébe. Míg ré-
gebb évente többször felsétáltak a
sírkertbe a falubeliek, hogy rend-
ben tartsák elhunyt szeretteik
örök nyughelyét, az utóbbi idő-
ben egyre kevesebben merik ezt
megtenni, akadnak, akik csopor-
tosan, autóval mennek fel a sírhe-
lyekig.

(Folytatás az 1. oldalról)

Kelemen Hunor államelnökje-
löltnek olyan kérdésekre kel-
lett válaszolnia kedden
délután Marosvásárhelyen,
mint például: milyen volt tá-
mogatni Viorica Dăncilă kor-
mányát?; a PSD-vel kötött
megállapodás nemrég ért
véget, és az RMDSZ máris
újat kötött a liberálisokkal,
amit egyesek úgy értékelnek,
hogy „az RMDSZ összefekszik
mindenkivel”. 

Szövetségesek nélkül nem lehet
egyről a kettőre jutni

A szövetségi elnök kifejtette:
2016-ban az RMDSZ kiválóan tel-
jesített a választásokon, a szociálde-
mokraták meg egyenesen túlnyerték
magukat, és az ALDE-val kényel-
mes többségben kormányt alakít-
hattak. Az RMDSZ nem vonult be
egy sarokba duzzogni, és bár nem
fogadta el a felajánlott kormányzati
részvételt, egyezséget kötött a PSD-
vel, hogy a parlamentben támo-
gatja, és ezzel sikerült is néhány
dologban előrelépni. Például a ma-
rosvásárhelyi katolikus iskola ügyé-
ben. Áprilisban azonban az
úzvölgyi események miatt nem le-
hetett kitartani e mellett az egyez-
mény mellett. 

Azonban szövetségesek nélkül
nem lehet egyről a kettőre jutni – je-
lentette ki Kelemen Hunor.

A kérdés második részére rea-
gálva a szövetségi elnök kijelen-
tette: „Mindenki abból főz, ami a
kamrában van”. Az RMDSZ fel-
adata a magyar képviselet biztosí-
tása. A liberális kormány jövő
hétfőn mindenképp átmegy első ne-
kifutásra. Egyszínű kormány lesz,
nem lesz többsége. Ebből a helyzet-
ből azt kell kihozni, amit lehet. Pél-
dául elérni, hogy ne legyen
kétfordulós polgármester-választás,
mert az 18-20 százalékos vesztesé-
get jelenthet a magyar közösség
számára.

Mindig a helyzet adja a döntést.
Ha nem írják alá az egyezséget a li-
berálisokkal, akkor is beiktatják a
kormányt. Azért írták alá a megál-
lapodást, hogy elérjék, amit lehet.

A kérdésre, hogy reálisnak tartja-
e a visszaszolgáltatások folytatását,
Kelemen Hunor azt válaszolta,
hogy a restitúció kormányzati fel-
adat, minden egyes kormánnyal
meg kell próbálni. A liberális elv a
tulajdonjog érvényesítését vallja,
ezért lát esélyt arra, hogy a leállt fo-
lyamat talán kimozdul a holtpont-
ról.
Nincs megváltás

Egy másik téma az volt, hogy az
RMDSZ hogyan próbálja meg kö-
zelebb hozni a fiatalokat, akik pél-
dául inkább az USR-re szavaznak.

Kelemen Hunor szerint „az
ember, ha benne van a vízben,
úszik”. Ezt teszi ő maga is. A ko-
rábbi választási kampányoknak,
amióta az RMDSZ saját jelöltet
indít, volt pozitív hozadéka. A kam-
pányban az országhoz kell szólni, a
románoknak kell beszélni a magya-
rokról, a jövőről, a többség-kisebb-
ség viszonyáról. „Egy jobb országot
akarunk, ahol jobban lehet élni”.
Vannak közös problémák – oktatás,
környezetvédelem –, ezekre jó vá-
laszt kell adni. Próbáljuk megóvni

magunkat pl. Dan Barnától, aki arra
biztatja a magyarokat, hogy túl kell
lépni az etnikai szavazáson. Nincs
megváltás – jelentette ki az
RMDSZ elnöke.

Váltani kell
A találkozón a jövő évi helyha-

tósági választások is szóba kerül-
tek. Soós Zoltán, az RMDSZ
polgármesterjelöltje szerint a ma-
rosvásárhelyiek többsége elége-
detlen a jelenlegi város-
vezetéssel, és váltani akar. Ma-
rosvásárhely jelenlegi helyzetét
Kolozsvár Funar-korszakához ha-
sonlította, és kijelentette, a ro-
mánság körében is váltáshangulat
van, Marosvásárhelyt vissza lehet
nyerni. Ehhez azonban minden
mást félre kell tenni, el kell felej-
teni a személyes sértődéseket. A
jövő évi kampánynak Marosvá-
sárhely jövőjéről kell szólnia. 

Soós Zoltán polgármesterjelölt
szerint minden esély megvan a
jelenlegi városvezetés leváltá-
sára. 

Kelemen Hunor kiemelte: Ma-
rosvásárhelynek fontos szerepe
van a régióban. Ha jól vezetik ezt
a várost, akkor minden potenciál
megvan, hogy Székelyföld köz-
pontja, húzóereje legyen, és
ismét Székelyföld fővárosává
váljék. 

A Grand Hotel gyűléstermében
tartott rendezvény házigazdája,
Péter Ferenc, az RMDSZ Maros
megyei elnöke köszöntötte a jelen-
levőket, hangsúlyozva a magyar kö-
zösség részvételének fontosságát a
november 10-i államelnök-válasz-
táson, hiszen a Kelemen Hunorra
leadott szavazatok megmutatják a
közösségnek az erejét.

A rendezvény első részében
Frunda Csenge Dull Bencével és
Szepessy Lászlóval beszélgetett az
oktatási rendszerben tapasztalt
problémákról. A két középiskolás
fiú arról is beszélt, hogy a fiatalok
miként változtatnák meg a rend-
szert. Többek között felrótták, hogy
heti négy alkalommal is reggel 7-re
járnak iskolába, délután házi felada-
tot írnak, készülnek az érettségire,
különböző projektekben vesznek
részt. Szerintük sok a felesleges tan-
anyag, és miközben többoldalas
román esszéket magoltatnak be
velük, a mindennapi életben nehe-
zen kommunikálnak. 

Az est moderátora Pataki István
újságíró volt.

Kampányban az RMDSZ
Panelbeszélgetések Kelemen Hunorral 

Virágba borult temetők

Mózes edith
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Akkor fejtik ki legjobban a ha-
tásukat a vérnyomáscsökkentő
gyógyszerek, ha lefekvés előtt
veszik be őket – ezt állapította
meg egy nagyszabású, hosszú
távú kutatás, amelynek ered-
ményeit a European Heart Jo-
urnal folyóirat közölte.

A kutatás megállapította, hogy a
tabletták jobban védenek a szívro-
ham és agyvérzés ellen, ha lefekvés
előtt veszik be, mint ha reggel sze-
dik be őket. A szakértők szerint a
test biológiai órája, illetve termé-
szetes 24 órás ritmusa megváltoz-
tatja a szervezet válaszát a
gyógyszerre. Egyre több bizonyíték
van arra, hogy számos különböző
gyógyszer – köztük a szívproblé-
mákra szedett tabletták – jobban

fejtik ki hatásukat, ha a nap egy bi-
zonyos időszakában veszik be őket.

A BBC News által ismertetett ta-
nulmányban a magas vérnyomás
miatt gyógyszert szedőket vizsgál-
ták. A kutatásban több mint 19 ezer
páciens vett részt.

A pácienseket véletlenszerűen
két csoportra osztották, az egyik
csoport reggel, a másik este, lefek-
vés előtt vette be a vérnyomáscsök-
kentő gyógyszert. A kutatók a
következő öt vagy több évben fi-
gyelemmel kísérték a résztvevőket.
Kiderült, hogy a gyógyszerüket este
szedőknél feleakkora volt a kocká-
zata, hogy szívinfarktust kapnak,
szívrohamban meghalnak vagy
agyvérzésük lesz.

A vérnyomásnak rendes körül-

mények között éjszakára csökken-
nie kell, amikor pihenünk és al-
szunk. Ha nem ez történik, és
továbbra is magas marad, az a szak-
emberek szerint megnöveli a szív-
roham és az agyvérzés kockázatát.

A kutatás eredményei arra utal-
nak, hogy az este bevett gyógyszer
a magas vérnyomásban szenvedő
betegeknél segít a vérnyomás rend-
ben tartásában az éjszakai órákban.
A gyógyszereiket este szedő csoport
tagjainak lényegesen alacsonyabb
volt az átlagos vérnyomása éjszaka
és nappal is, és éjszakára jobban le-
ment a vérnyomásuk, mint azok-
nak, akik reggelente vették be a
pirulát.

Ramon Hermida professzor, a
spanyolországi Vigói Egyetem ku-

tatója szerint jó volna, ha az orvo-
sok ennek megfelelően instruálnák
a betegeket. „Nem kerül semmibe,
és sokak életét megmentheti” –
hangsúlyozta.

A jelenlegi ajánlások a magas
vérnyomás kezelésével kapcsolat-
ban nem térnek ki arra, hogy mikor
kell szedni a gyógyszert. De Her-
mida professzor szerint sok orvos
általában azt ajánlja, hogy a pácien-
sek reggel vegyék be, arra gon-
dolva, hogy akkor nappal csökken
a vérnyomás.

A professzor hozzáfűzte, hogy
további kutatással kell igazolni az
eredményeket, amelyeket külön-
böző népességcsoportokkal végez-
nek, és azt is figyelembe veszik,
hogy milyen vérnyomáscsökkentő
tablettákat szednek.

A Brit Szívalapítvány szakér-
tője ugyanakkor figyelmeztetett:
mielőtt valaki változtatna a gyógy-
szerszedési időpontján, keresse fel
a háziorvosát, és konzultáljon
vele. „Lehet valamilyen különle-
ges indoka is annak, hogy egy
gyógyszer bevételét reggelre vagy
estére írja fel az orvos” – mondta.
(MTI)

Pár évtizeddel ezelőtt játék-
babák szoknyái alá kukucs-
kálva elégítették ki a másik
nem iránti kíváncsiságukat a
kisiskolás korú lurkók, a 
kortárs kapcsolatok pedig
legtöbbször a lányok kergeté-
sében, a fiúk ugratásában, a
választott kis hölgy iskolatás-
kájának cipelésében merültek
ki. Azóta változott a forgató-
könyv. 

Évekkel ezelőtt egy szülő arra
panaszkodott, hogy elsős csemetéje
osztályában egyes fiúk kiszemelt ál-
dozatuk fejét a nemi szervükhöz
próbálják szorítani, vagy szorosan a
háta mögé állva közösülésre utaló
mozdulatokat végeznek. A teljesít-
ményközpontú iskolai rendszerben
legtöbbször nem jut elég figyelem
az ilyen jellegű deviáns magatartá-
sokra, illetve azok megszüntetésére.
Csíki Andrea klinikai pszichológus-
sal, iskolai tanácsadóval a szexuális
nevelés fontosságáról beszélget-
tünk.

– Laikusként is sokan érzik, tud-
ják, mekkora szükség lenne a nemi
érés folyamatait megelőző, a testi-
lelki változásokat időben megértető
ismeretátadásra. Pszichológus
szakemberként miben látod a szexu-
ális nevelés legfőbb hozadékát?

– A szexuális nevelés az egészsé-
ges énkép kialakulását segíti, ér-
zelmi fejlődést eredményez, hosszú
távon pedig támpontokat nyújthat a
párkapcsolatok megőrzésében, il-
letve a párkapcsolati konfliktusok
megoldásában. Szakemberként fo-
lyamatosan azt tapasztalom, hogy
egyre több negatív hatása van a sze-
xuális kulturálatlanság jelenségé-
nek. Ennek egyik legsúlyosabb oka
a felnőtt-tartalmú filmek elérhető-
sége a kiskorúak számára. Sajnos,
ezek az információk úgy terjednek,
mint egykor a népmesék (szájról
szájra), most viszont számítógépes
kattintgatások, virtuális megosztá-
sok segítik a terjesztést. 
Gólyamese helyett

– Mikor kell elkezdeni egy gyer-
mek szexuális felvilágosítását, ne-
velését?

– Véleményem szerint már óvo-
dáskorban. Nagyon fontos, hogy a
szülők a kicsikkel is merjenek „gye-
reknyelven” beszélgetéseket kezde-
ményezni erről a témáról. A
kisbabát hozó gólya helyett arról le-
hetne mesélni a csemetének, hogy

anya és apa – vagy két másik felnőtt
– nagyon szerette, szereti egymást,
és az ő szeretetükből születik meg a
kisbaba. Kereshetni, illetve impro-
vizálni is lehet olyan meséket, ame-
lyek az érzelmi közelség
fontosságát emelik ki. A szexuális
neveléshez tartozik az is, hogy a
szülők, nagyszülők négyszemközt
és a nagycsaládban is nyíltan és ko-
molyan beszéljenek erről a témáról.
Az udvarlás, az érzelmi összetarto-
zás jelentőségét így személyes, csa-
ládi történetekkel is lehet példázni.
A kisgyermekkor után arra is gon-
dolni kell, hogy a tinédzser cikinek
érezheti ezt a témát, és épp ezért
nem mer feltenni bizonyos kérdése-
ket. Ilyenkor is jó, ha a szülő a kez-
deményező.
Míg a fiúk fociznak…

– Mit tehet(ne) az iskola ezen a
téren?

– Az iskolai szexuális nevelés a
minőségi kommunikáció értelmezé-
sével, a tabutémák feloldozásával
kellene kezdődjön. Nem azon kel-
lene legyen a hangsúly, hogy a szá-
raz elméletet átadjuk egy nyolcadik
osztály lánytagjainak, miközben a
fiúk az udvaron fociznak vagy egy
másik teremben várakoznak, hanem
például esettanulmányok bemutatá-
sával lehetne ráirányítani a temati-
kára az egész osztályközösség
figyelmét. A nem kívánt terhesség
és a védekezés fontossága mellett a
szexuális élet örömeiről, fontossá-
gáról és minőségéről is beszélni

kellene. Továbbá hangsúlyt
kellene fektetni a felnőtt-tar-
talmú filmek negatív hatása-
inak – függőségnek,
kapcsolati kudarcoknak – a
feltérképezésére. Ugyanak-
kor meggyőződésem szerint
kamaszkorban kötelezően
felvilágosítást kellene tar-
tani a diákoknak az olyan je-
lenségekről is, mint a
maszturbáció, azaz önkielé-
gítés. Így segíthetnénk a ser-
dülőket abban, hogy
megértsék, miért jelez és
működik másképp a testük,
mint korábban, mi a testi,
lelki változások oka, és ho-
gyan vészelhetik át a hor-
monháztartási lavinát. A
nálam megforduló gyerekek
arról panaszkodnak, hogy
biológiaórákon egyáltalán
nem érintik ezeket a témá-
kat, és legtöbb esetben osz-
tályfőnöki órákon sem.
Pedig a szexuális nevelés
egy folyamatként, a pe-
dagógusok és a szülők fo-
lyamatos csapatmunkája-

ként kellene megvalósuljon. De a
romániai oktatási rendszer rendkí-
vül hiányos ezen a téren.

– Tapasztalataid szerint hogyan
élik meg a serdülők a nemiségüket,
illetve az azzal kapcsolatos testi
változásokat?

– Sokan közülük nehezen, félve
vagy lázadva. Rengeteg megvála-
szolatlan kérdés marad bennük.
Legtöbbször a velük egykorú bará-
tokkal vagy nagyobb testvérrel be-
szélgetnek erről a témáról, ez
viszont sok esetben nem jelent mi-
nőségi felvilágosítást, csak élmény-
megosztást. És ez nem elég! Annak,

ha a fiatal nincs felkészülve a nemi
érés okozta testi-lelki változásokra,
a későbbiekben is számos káros
mellékhatása lehet. Ilyen a szegé-
nyes érzelemvilág, a hiányos társas
kapcsolat, a féltékenység, a hűtlen-
ség. 
Tizenéves „kalandorok”

– Hogy viszonyulnak a mai tizen-
évesek az első szexuális együttlét
gondolatához, és milyen mértékben
lépnek a „tettek mezejére”? Való-
ban hamarabb kezdődik sok serdülő
nemi élete, mint tíz évvel ezelőtt?

– Egyes kamaszok nagyon várják
az első aktust, kíváncsiak, kérdése-
ket tesznek fel. Szerintem ez a vi-
szonyulás teljesen természetes. A
serdülők egy másik rétege egyelőre
hárít, elzárkózik a témától, és ezt
azzal motiválja, hogy nem érdekli
az egész, illetve még nincs szándé-
kában elkezdeni a nemi életet. Arra,
hogy a tizenévesek első szexuális
együttlétére rendszerint mikor kerül
sor, nehéz választ adni, hiszen leg-
többször titokban tartják. Erről kér-
dőíves felmérést szoktam végezni,
és a legutóbbi adatok feldolgozása-
kor arra a következtetésre jutottam,
hogy mostanában a tinédzserek vi-
szonylag korábban kezdik a szexu-
ális életet, mint az előző években.
Páran már komoly kapcsolatban
vannak, de többségük – mind fiúk,
mind lányok – a „kalandorok” tábo-
rát erősítik. 

Ez növelheti a kiskori terhesség,
illetve az abortusz arányát is.

– Mit tanácsolhat a szakember a
nemi életre készülő fiataloknak?

– Elsősorban azt, hogy ne csak
csinálják, hanem beszéljenek is
róla! Szülőkkel, pszichológussal és
természetesen a társukkal is megbe-
szélhetik ezt a későbbi életükre ki-
ható lépést. Azt is tudatosítani kell
bennük, hogy akkor vágjanak bele
ebbe az egészbe, amikor igazán fel-

készültnek érzik magukat, és nem
akkor, amikor valaki kihízelgi belő-
lük! Nagyon fontos, hogy ne enged-
jék, hogy a megfelelési vágy vagy
kényszer elsietett cselekedethez ve-
zessen!
élmények helyett trauma 

– Sajnos az is előfordulhat, hogy
a szexuális együttlét nem a felek
közös akaratából történik. A konk-
rét nemi erőszakon túl mi minden
tartozik még a szexuális zaklatás fo-
galmába?

– A nem kívánt szexuális közele-
dés minden formája ide tartozik, a
szóbeli utalások, az érintés, tapoga-
tás, illetve az internetes szexuális
zaklatás, például pornografikus tar-
talmak megosztása a virtuális tér-
ben. Olyan esetek is ide sorolhatók,
ha például egy tizenéves egy társa
előtt önkielégítést végez, még akkor
is, ha nem ér hozzá a másik gyerek-
hez.

– Milyen jelek utalhatnak arra,
hogy egy tinédzser szexuális zakla-
tás áldozatává vált?

– Nagyon sokféle tünet van, pél-
dául a serdülő magába zárkózik,
szorong, fél az egyedülléttől, illetve
a sötétségtől, evési zavarokkal, ál-
matlansággal küzd, iskolai teljesít-
ménye rohamosan romlik. Az
áldozat gyakran önmagát hibáz-
tatja, bűntudata van, illetve elve-
szíti a másik nem iránti bizalmát.
Az átélt trauma depresszióhoz és
öngyilkossági kísérlethez is vezet-
het. 

– Mit lehet szexuális zaklatás ész-
lelésekor tenni? 

– A családon belüli erőszak inter-
venciós központjának országos se-
gélyhívószáma: 0800-500-333.
Szexuális zaklatás esetén minden-
képpen szakember segítségét kell
kérni, hiszen elkerülhetetlen a terá-
pia.
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Ha indul a lavina…
Iskolai hiánycikk: a szexuális nevelés

Nagy Székely Ildikó
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A vérnyomáscsökkentő hatékonyabb lefekvés előtt 

Megoldás a rezidens-
vizsga előtt állók

problémájára
Döntéshozó fórumként szavazott

kedden a parlament alsóháza az
RMDSZ kezdeményezéséről, amely
helyet biztosít minden végzős orvos-
tanhallgató számára a rezidenskép-
zésben. A szövetség által kezdemé-
nyezett törvény előírja, hogy a városi
kórházakban és a családorvosi rende-
lőkben is tanulhatnak és dolgozhat-
nak a rezidensvizsga letétele előtt álló
szakorvosjelöltek. „Ez az intézkedés
határozott lépés az orvoshiány felszá-
molására és annak irányába, hogy a
végzős orvostanhallgatók itthon ma-
radjanak. A mai szavazásnak köszön-
hetően újra lehetőség van arra, hogy
december 8-án megszervezhessék a
rezidensvizsgát, és az idén végző fog-
orvos-, orvostan- és gyógyszerész-
hallgatók számával egyenlő helyekre
vizsgázhassanak” – mutatott rá dr.
Vass Levente, az RMDSZ Maros me-
gyei parlamenti képviselője, egész-
ségügyi szakpolitikus, a tervezet
kidolgozója. A megszavazott törvény
csak azután lép érvénybe, ha azt az
államelnök kihirdette.



Szegedi László Tamás lelkipász-
torral a mezőméhesi egyház patró-
nusának hajdani udvarháza előtti
domboldalon beszélgettünk, szem-
ben a felújított református temp-
lommal, ahol az október 20-i
hálaadó istentiszteleten az igét hir-
dette.

– A szórványosodás egyik oká-
nak tartják, hogy aki kisebbségben
nő fel, az később a többségben sze-
retne élni. Korábbi beszélgetése-
inkből tudom, hogy Szegedi László
történelmi levegőjű helyszínen, a
barokk korszak kiváló magyar tu-
dósának, Bod Péter lelkipásztor-
nak a hajdani parókiáján nőtt fel,
Erdély legszebb, legnagyobb késő
barokk temploma mellett, amely-
nek több száz férőhelyes belső tere
ma 35 reformátusnak a temploma.
Milyen indíttatást, milyen élmé-
nyeket adott Magyarigen, amely-
nek gyönyörű fehér templomában
Szegedi László Tamást keresztel-
ték?

– Azon kevés magyarok közé tar-
tozom, akik Magyarigenben szület-
tek. A szüleim egy fél évszázadot
éltek ott, 1944 augusztusától édes-
apám 1994-es nyugdíjazásáig. Ma-
gyarigen mellett hozzá tartoztak a
környező szórványgyülekezetek is,
mint Sárd, Boroskrakkó, Zalatna,
majd a későbbiekben Abrudbánya
és Verespatak, fel egészen a hava-
sokig. Egyébként édesapám Zalat-
náról származott. 

Ötödik osztálytól négy éven át
Gyulafehérváron jártam iskolába. A
magyar tannyelvű osztály Márton
Áron püspök sugallatára és segítsé-
gével alakult meg 1972-ben az 1-es
számú általános iskola keretén belül
12 diákkal. A jelenlegi érsekség,
akkor püspökség udvarán laktam. A
püspökség kiterjedt birtokain sok
hektár szőlős is volt, a misebort
ugyanis a püspökségnek kellett biz-
tosítania. A birtokok irányítására
szükség volt egy gazdaságban, ke-
reskedelemben jártas szakemberre,
ezt a feladatot Eőry István magyar-
igeni földbirtokosra bízták. Fele-

sége, Kati néni volt a székesegyház
idegenvezetője, aki a Kemény
bárók családjából származott.
Mivel a szüleimmel jó barátságban
voltak, náluk laktam a püspökség
udvarán. A nagy román iskolában
működő kakukkosztályunknak (hét
gyulafehérvári, négy vajasdi és egy
magyarigeni diákkal) kiváló tanárai
voltak. A kilencvenes évek kezde-
tén olvadt be a Gróf Majláth Károly
Gusztáv Római Katolikus Teológiai
Líceumba, amely a katolikus egy-
ház irányításával működik.

– Gondolom, édesapja példájára
választotta a teológiát.

– Minden bizonnyal, hiszen egy
olyan életpéldát jelentett számomra,
amiről csak felsőfokon beszélhetek:
az áldozatkészség, az odaadás,
amellyel a nincstelenségben, a kis
gyülekezetben akkora magyarság-
tudattal, olyan hihetetlen munkát
végzett, amit kevés ember tett meg
abban az időben. Ugyanakkor da-
colt a korral is; kérlelhetetlen disz-
szidens volt, aki soha nem fogadta
el a kommunizmust, ezért sok prob-
lémája támadt, az utólagosan kikért
nyomozati iratcsomója több mint
400 oldalt tesz ki. „Reformatorul-
nak” nevezték, és egy egész appa-
rátus dolgozott azon, hogy apámnak
a magyarságmegőrző, ideológiailag
keresztyén munkáját számontart-
sák. Amikor az ötvenes évek kezde-
tén a magyarigeni többség
eldöntötte, hogy elveszik a reformá-
tus templomot, mert az nagyobb,
mint az övék, és ők többen vannak,
édesapám Eőry Istvánnal együtt el-
ment Vásárhelyi János püspökhöz,
aki az 1950-es évek kezdetén azt ta-
nácsolta, hogy menjenek haza, és
cselekedjenek bölcsességgel. Eőry
István a berlini akadémián tanult,
robusztus termetű, elismert ember
volt Magyarigenben, aki az egyház
százhektáros szőlősét irányította, és
szaktudását a kollektivizáláskor is
felhasználták. Volt egy nagy fapus-
kája, ami csak növelte a tekintélyét.
Amikor 1950 kezdetén a helybeliek
népviseletben zászlót lengetve fel-

vonultak, hogy elfoglalják a temp-
lomot, apám és Eőry István kiálltak
a templom elé, és azt mondták,
hogy beszéltek Bukaresttel, és senki
át nem lépheti a templom kapuját.
Akinek ezt elmondom, úgy véleke-
dik, hogy pusztán legendárium,
ilyen nem létezhetett az ’50-es évek
sztálinista korszakában. Gudor Bo-
tond lelkész igazolta, hogy a gyula-
fehérvári egyetem tanárai a
bukaresti levéltárban megtalálták a
levelet, amelyet a magyarigeni
többség a királysághoz intézett, és
a templomunkat kérte. Amit édes-
apámék tettek, ahhoz hihetetlen lé-
lekjelenlét és lelkierő kellett.
Tettüknek voltak következményei,
a reakció nem késett. A templomot
körülvevő várfal mögött este meg-
jelenő fekete autó utasait azonban
egy népviseletben járó ortodox
román szomszéd, aki kisgyermek-
ként nagyon szeretett, térítette el
eredeti szándékuktól. Úgy megven-
dégelte és meggyőzte őket, hogy
édesapám egy szerencsétlen ember,
akit két gyermekkel elhagyott a fe-
lesége, és nem arra való, hogy a
Duna-csatornához vigyék, hogy
végül megelégedtek egy borral teli
hatszáz literes hordóval. Ma is há-
lával gondolok egykori szomszé-
dunkra.

Ilyen környezetben nőttünk fel,
apám könyvszeretete, biblikussága
ránk is hatott, ahogy az is, hogy év-
tizedeken át úgy hallgatta a Szabad
Európa Rádiót, hogy kinyitotta az
ablakokat a falu felé. Soha semmi
nem gátolta meg abban, hogy mit
gondoljon és mit mondjon… Ma
néha elszomorodom, majd el-elka-
cagom magam, ahogy a papi gyűlé-
seken részt vevő kollégái jelentését
olvasom. A dossziéjából kiderült,
hogy a faluban is jó néhány ember
abból élt, hogy jelentse, amit dél-
utánonként a főutcán mondott.
Nyomozói meg voltak győződve
arról, hogy egy külföldi hatalom
szolgálatában áll, mivel a templo-
mot, amelyet pusztulásra ítéltek,
nagy erőfeszítések árán megjavít-

tatta, és gyakran jártak arra külföldi
turisták, amiről rendkívül részletes
jelentések készültek. Mindezt nem
volt egyszerű átélni, viszont nagyon
megedzett engem, úgyhogy közép-
iskolás koromban magam is rebellis
lettem.

– Hol és hogyan tűrték ezt
abban az időben?

– Amikor felvettek a nagyenyedi
Bethlen Gábor Kollégiumba, ahol
szüleim valamennyi elődje tanult,
azzal kezdtem, hogy a Hollandiából
érkező vallásos könyvekkel – ame-
lyeket tilos volt akkoriban behozni
és terjeszteni – megtöltöttem a ta-
nító- és óvónőképzőt. Ma már büsz-
kén olvasom saját szekus-
dossziémban, hogy a magyarigeni
pap fia vallásos könyvekkel fertőzi
az ifjúságot, amit bóknak érzek. Ti-
zenkettedik osztályban nem eléged-
tem meg azzal, hogy egy egyszerű
kicsengetési kártyánk legyen, egy
magyarigeni nyomdász barátom,
aki ma is él, készített egy nyomódú-
cot Bethlen Gábor fejéről, amit ti-
tokban egy este az összes
kicsengetési kártyára rányomtunk,
és adtunk belőle az akkori aligazga-
tónak is. Másnap hívattak a taná-
riba, ahol az illetékes elvtárstól
alapos fejmosást kaptunk. Többek
között azt kérdezte, hogy netalán
Amerikában érezzük magunkat, és
maholnap amerikai zászlóval fo-
gunk végigvonulni Nagyenyed ut-
cáin, majd hozzátette, hogy a
történtekből nagy baj lesz, és kival-
latott, hogy kitől kaptunk segítsé-
get.

A katonaságot Zilahon töltöttem,
ahol egy kellemetlen eset történt.
Odatettek, hogy egy tankelhárító
páncéllökő fegyvert töltsek fel,
amibe téli időben patentfogóval kel-
lett beerőltetni a lövedéket. A hato-
dik felrobbant a kezemben, és
elvesztettem a fél szemem, de a jó-
kedvemet és a fiatalságomat nem.
Katonakórház, műtétek következ-
tek, és az illetékesek reménykedtek
abban, hogy az ortodox egyházhoz
hasonlóan a testi sérült ember nem
lehet pap. Nagy csalódásukra a re-
formátus egyház nem vallja ezt az
ideológiát, és elvégeztem a teoló-
giát. Mivel katonahatósági hibák
voltak az ügyben, az akkori kivizs-
gálás felmentett, négy évig teoló-
gusként nyugdíjat kaptam a
hadseregtől, majd kötelezték az or-
vosom, hogy másítsa meg az igazo-
lást, és beszüntették a nyugdíj
folyósítását. Kétszer is eljárást indí-
tottam, hogy élhessek kezdeti jo-
gommal, de még inkább
elzárkóztak a számomra kedvező
választól. 

– Hova szólt a kihelyezése a teo-
lógia elvégzése után?

– Ketten választhattunk először,
én, aki ifjúsági elnök voltam, vala-
mint évfolyamelső kollégám,
Visky S. Béla, aki jelenleg a Pro-
testáns Teológiai Intézet profesz-
szora. Két kötelező hely volt:
Uzdiszentpéter és Bákó. Én Uzdi-
szentpétert választottam, és amikor
a kollégáink siránkozni kezdtek,
hogy a feleségük elhagyja, ha
Moldvába mennek, Viski S. Béla
Bákót kérte. 

– Milyen volt a Mezőséggel való
találkozás? 

– A mai napig is hálás vagyok,
hogy a Mezőségre kerültem, ami
sáros volt ugyan, de egy szerető
gyülekezet vett körül. A mezőségi
emberek csodálatosak voltak, hihe-
tetlenül melegszívűek, nyitottak,
barátságosak. Bár elég sok súrlódá-
som volt a hatóságokkal, provokál-
tak, betörtek a lakásomba,
elhurcoltak, megismertem a leendő
feleségem, a Brassóból kihelyezett,
Tusonba ingázó matematikatanár-
nőt, aki öt tanártársával a népta-
nácstól az egykori kántori lakásban
kapott szálláshelyet. Egy reformá-
ció ünnepén, bár hívő katolikus csa-
ládban nőtt fel, eljött a református
templomba, hogy magyar szót hall-
jon, és az istentiszteletet követően a
gondnoknőnek köszönhetően is-
merkedtünk meg. 33 éve vagyunk

házasok, a nagyobbik gyermekünk
Szentpéteren született, azért kapta a
Péter nevet is.

A feleségem négy évig ingázott
gyalog Tusonba, én pedig kezdet-
ben egy Ukrajna kerékpárral, majd
lovas szekérrel jártam a szélrózsa
minden irányába: Nagyölyvesre,
Pagocsára, Pagocsavölgybe, Ke-
resztpatakra és Tusonba. Később
egy vadőr, akinek lova és szekere
volt, elvitt oda, ahova kellett. Meg-
tanultam lovat abrakolni, kikötni,
de mivel makacs és öreg volt, le
kellett cserélni. Nt. Csiha Kálmán
indítványára, aki akkoriban esperes
volt, egy közgyűlési perselypénzből
(25.000 lej) vettek egy fekete mént
a nagysármási vásáron. Ezzel a bo-
lond lóval jártam a szórványt télen,
nyáron, esőben, hóban. Hihetetlen
történeteim voltak, például egyszer
elmentem Pagocsavölgyére Rózsa
Klári nénihez, aki Rózsa Sándor le-
származottjaként a testvérével élt
ott. Amíg az istentiszteletet tartot-
tam, és úrvacsorát osztottam, a ló
kitörte a rudakat, és messze elkóbo-
rolt. A fél tanya a segítségemre sie-
tett, a rudakat megdrótoztuk, a lovat
megfogtuk. Ködben, sűrű havazás-
ban jobban tudta az utat, mint én, de
ki kellett herélni, ami végzetes volt
számára.

A fiunk kétéves koráig Szentpé-
teren nevelkedett. Itt igaz barátsá-
gokat kötöttünk magyarokkal és
románokkal, akikkel ma is tartjuk a
kapcsolatot, és húsz év után is visz-
szahívtak temetni.

Mivel egyre több feszültségem
volt a hatóságokkal, amikor meg-
tudtam, hogy Kőhalomban üres a
lelkészi állás, döntöttem, és 1989
szeptemberében megérkeztünk az
új szolgálati helyemre.

– Szórványból a szórványba…
– Kőhalom nem is volt anyaegy-

ház, Domboshoz tartozott, koráb-
ban Olthévízhez, máskor
Nagymohához. Kineveztek dom-
bosi lelkésznek, ahol húsz reformá-
tus volt, és egy tízszobás romos
parókia, ugyanis Gidófalvi báró
házát széthordták. Kőhalomban a
gyülekezet vásárolt egy magánhá-
zat a patakon túl. Itt soha nem volt
sem templom, sem imaház, sem pa-
rókia. 1989 szeptemberétől a szász
evangélikus templomban nagyon
nehezen, de megtűrtek. Kőhalom
magyar lakói a környező települé-
sekről költöztek be, mert a kisvá-
rosban volt munkahely és iskola.
Amikor odakerültünk, 1.600 refor-
mátust vettünk számba, jelenleg
alig 800-an vannak, mert sokan kül-
földre távoztak. A gyülekezet azon-
ban nem apadt a szolgálatom ideje
alatt, sokan áttértek, beköltöztek, és
egy érdekes közösségnek prédikál-
tam 30 éven át. Ezzel a gyülekezet-
tel egy egész világot építettünk fel
a semmiből. 

– A bentlakás, azaz a szórvány-
kollégium mikor indult?

– 1990-ben először az iskolahá-
lózatot teljesítettük ki, az I–VIII.
osztályt megtoldtuk óvodával és ki-
lencedik osztállyal. 1995-ben épí-
tettük a bentlakást, mert a
gyermekek megfogyatkoztak, és az
iskolát erősíteni kellett. Amikor rit-
kán jártak az autóbuszok, volt nyolc-
van gyermek is, jelenleg húsz
bentlakó van. Mielőtt eljöttem volna,
beindítottuk a délutáni foglalkozást.
A délutáni programon harminc kis-
diák vesz részt. A tanítók a környék-
ről járnak be ellenszolgáltatás
nélkül. Kőhalomból is úgy mentem
Brassóba, hogy nem volt parókia, de
sikerült megvásárolni. Jelenleg a
város belmisszióját tanulom, ami
hiányzott az ismereteimből, s köz-
ben megszületett az unokám is.

– A missziói előadói tisztség mi-
lyen élményeket, többletet adott
Szegedi Lászlónak?

– Korábban is volt már egyház-
kormányzati tapasztalatom, hiszen
1994-től voltam espereshelyettes,
missziói előadó az egyházmegyé-
ben, katekétikai, ifjúsági előadó,
szinte minden tisztséget megjártam,
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(Folytatás a 8. oldalon)

Az életé, a megújulásé az utolsó szó
Beszélgetés Szegedi László Tamás brassói lelkipásztorral, 

az Erdélyi Református Egyházkerület generális direktorával 
„De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.”

(Zsidók 10:39)
Az erdélyi szórványlét legmélyebb ismerője,
hiszen születésétől kezdve számbeli kisebb-
ségben levő magyar lakosság körében telik
az élete Fehér megyétől a Mezőségen át egé-
szen Brassóig. Szegedi László Tamás, a brassói
Reménység Háza gyülekezetének lelkipász-
tora, az Erdélyi Református Egyházkerület
missziói előadója az elkeseredés, lemondás
helyett a cselekvést választotta. Pályájának
második állomásán, a szórványok szórványát
jelentő Brassó megyei kisvárosban, Kőha-
lomban templomot és gyülekezetet épített. A
magyar oktatás megtartása érdekében kollé-

giumot hozott létre, amely a magyarul ta-
nulni akaró diákokat fogadta, s menedékké
vált a környék szociálisan hátrányos gyerme-
kei számára is. Mottóját Bethlen Gábor feje-
delemtől kölcsönözte: nem lehet mindig
mindent megtenni, amit kell, de mindig meg
kell tennünk azt, amit lehet. Ez a szórvány-
ban élő értelmiségi feladata: felismerni a le-
hetőségeket, amelyek a közösség
megtartását, megerősítését szolgálják, és
életre hívni azokat.

Bodolai Gyöngyi
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Vásárokon, városnapokon
üdítő foltot jelent a marosvá-
sárhelyi Unitárcoop Alapít-
vány sátra, amelyben tiszta
forrásból ihletődött népi var-
rottasokat állítanak ki az ala-
pítvány kézimunkacsoport-
jának asszonyai, akik gazdag
népi örökségünk megőrzésén
és továbbéltetésén fáradoz-
nak. Ezúttal kellemes megle-
petést találtak ki. Maros-
vásárhelyen a főtéri Tolda-
lagi-palota földszinti múze-
umi kiállítótermében, ahol
„kézimunkázós” összejövete-
leiket tartják, saját alkotásaik
mellett nagyanyáik, anyáik
régi kézimunkáit is közszem-
lére bocsátották. 

A tisztaszobának berendezett
földszinti kiállítóteremben, ahol a
múzeum tulajdonában levő szász
sarok bútorai láthatók, Antal Ildikó-
val és Kelemen Verával, az alapít-
vány képviselőivel vettük
szemügyre azt a varázslatos világot,
amelyet a szekrényben őrzött örök-
ség és annak a továbbéltetéseként
varrt kézimunkák jelentenek. Olyan
régi kincsek, amelyeket a kör tagjai
számára kedves emberek szőttek,
varrtak tele jelképes motívumokkal,
apró, pontos öltésekkel, s lelkük
egy darabkájával. A kanapén, azaz
a padládán, amely a népi lakberen-
dezés egyik alapvető bútordarabja
volt, díszkendők sorakoznak a Kü-
küllő-, a Maros- és a Nyárádmenté-
ről. Van közöttük keresztszemes
mintával, kézi csipkével, rojttal dí-
szített szőttes kendő is. Ki tudná ma
már megmondani, hogy milyen re-
ményekkel, mennyi szeretettel ké-
szült kelengye megmaradt darabjai
lehetnek. Az ágyon csipkés és ma-
deirás párnafőket állítottak ki, egy
kanapén kisírásos terítőket Bandi

Dezső tervezte szarvasos mintával.
A külső szobában, keresztszemes,
szőttes, vagdalásos, írásos díszpár-
nahuzatok, köztük egy nagyon apró
dupla keresztszemes öltésekkel ki-
varrt piros-kék magyarói is látható.
Ezenkívül piros töltéssel, fekete
kontúrral varrt terítők, abroszok,
keresztszemes mintával varrt fal-
védő árulkodik a hajdani és mai
asszonyok szépérzékéről, türelmé-
ről. Egy falon a csipkéket állították
ki, ami vidéken is nagyon divatos
kézimunka volt. Van köztük hajó-
csipke, öt tűvel kötött és egy tűvel
horgolt csipke is. A szövő nő is ott
ül a sarokban, egy soknyüstös mun-

kán „fáradozva”.
A bábokat a mú-
zeumban őrzött
népviselet szép
darabjaiba öltöz-
tették, figyelemre
méltó a magyarói
lány hímzett blúza
és a lájbis fer-
singje elé kötött,
rendkívül apró ke-
resztszemes min-
tával díszített
kötény. 

Van miből ihle-
tődjenek a csoport
tagjai, akik min-
den héten egyszer
gyűlnek össze ké-
zimunkázni abban
a teremben, ahol a
kiállítás látható.
Céljuk, hogy a
rájuk maradt örök-
séget, az eredeti
mintakincset a ma
használatos tár-
gyakra átmentsék,
a kiállítással pedig
azt szeretnék el-

érni, hogy mindazok, akik nem dob-
ták el a régi eredeti kézimunkákat,
megőrizzék, és ihletforrásnak hasz-
nálják anyáik, nagyanyáik alkotá-
sait, amelyek az idő múlásával
egyre nagyobb értéket jelentenek.

A kézimunkacsoport tagjai alko-
tásaikkal bel- és külföldi kiállítá-
sokra, fesztiválokra – mint például
a budapesti Székely Fesztivál – is
eljutottak. Munkásságukat egyre
jobban megismerik, és megrendelé-
seket kapnak. Eddig 22 templomot
öltöztettek fel a kör tagjai által varrt
kézimunkákkal. Csak azt sajnálják,
hogy a legtöbb településen írásos
kézimunkát rendelnek, olyan vidé-

keken is, ahol más volt a hagyomá-
nyos mintakincs, varrástípus. Van
két tagjuk, akik még 85 évesen is
lelkesen szőttek, népviselethez
szükséges anyagot is, ami abbama-
radt – számol be a kör tevékenysé-
géről Antal Ildikó. Bevallása szerint
a székelykeresztúri unitárius gimná-
ziumban szerette meg a varrást, hi-
szen mindenféle kézimunkatípusra
megtanították őket. Később Kele-
men Verához hasonlóan elvégezték
Asztalos Enikő tanárnő néprajzi tan-
folyamát a népi egyetemen, és taná-
csait megfogadták. Munkájuk
anyagi vonzatait pályázatok segít-
ségével fedezik, amiért hálásak a
Bethlen Gábor Alapnak és a Maros
Megyei Tanácsnak. 

Az Unitárcoop Alapítványt a ma-
rosvásárhelyi unitárius egyházköz-
ség tagjai hozták létre 1996-ban,
hogy az egyházi alapon szerveződő

civil kezdeményezés hatékonyan
felkarolja a fogyatkozó és öregedő
felekezeti közösség tagjainak a
megsegítését, amelyre szívesen fo-
gadják a támogatást, és vállalnak
partnerséget hasonló profilú alapít-
ványokkal. Az idősek látogatása és
támogatása mellett jött létre a szó-
rakozást és munkát összekapcsoló
kézimunkakör, a férfiak számára a
játék, hétvégeken a szórakozás, a
kirándulások.

A kézimunkacsoport tagjai azóta
is élen járnak a hagyományok ápo-
lásában. „Az Unitárcoop Alapít-
vány évek óta magasra tartva viszi
a magyar kézimunkakincs zászlaját.
Értékes, igényes munkát végeznek”
– olvasható a dicséret Asztalos
Enikő Magyar népi kézimunkák
Maros megyében című könyvében
(Erdélyi Gondolat Kiadó, 2019).
(bodolai)

Nincs is annál jobb játék, mint
közösen fejteni a kukoricát, s köz-
ben hallgatni a mesét, majd a lefej-
tett szemek között turkálni, a
csuszából pedig tornyot építeni –
olyan belefeledkezéssel tették
mindezt a jobbára kisiskolás részt-
vevők a Maros Megyei Múzeum
néprajzi és népművészeti részlegé-
nek október 26-i rendezvényén,
hogy öröm volt nézni. Akárcsak a
lányokat, akik csutkababát, egy
másik asztalnál pedig rongybabát
készítettek. A Márton-napi lúd sem

hiányzott, ami körmöcskére tekert
puha fonalból nyerte el formáját, a
sütőtök-golyó körül pedig elsősor-
ban a fiúk szorgoskodtak. 

Az ötlet a Hagyományok Házától
származik, s a néprajzi részleg
munkatársai a Világló Egyesület lel-
kes önkénteseivel szervezik meg
évente hat alkalommal Esztendő ke-
reke címmel a gyermekeknek szóló
játékos ismerkedést a népszokások-
kal, népi gyermekjátékokkal, ame-
lyek az adott időszak jeles
napjaihoz kötődnek. A cél az, hogy

az aktuális ünnepekhez fűződő szo-
kásokat megismerjék, majd otthon
is kipróbálják, amit a múzeumban
szervezett alkalmakkor tanultak. 

Mivel az ősz a szüret ideje, egy
kis szüreti mulatsággal indult a ren-
dezvény. A foglalkozásokra élő ze-
nekart is hívnak, tájékoztatott
Virginás Tar Emese, a néprajzi rész-
leg muzeológusa. A gyermekek
megismerkedtek a Márton-napi
népszokásokkal, az András-napi ha-
gyományokkal, s ennek az időszak-
nak a csemegéjéből, a sült tökből
nem töklámpást, hanem kekszresze-
lékkel és dióbéllel vegyítve, kó-
kuszba forgatva, ízletes édességet
készítettek. A rendezvény –
amelybe nagy élvezettel kapcsolód-
tak be a gyermekeket elkísérő szü-
lők is, és rongybabát készített
kislányával az apuka –, kóstolóval
ért véget, majd a résztvevőket sző-
lővel és meleg teával kínálták meg.
Annyira játékosan tartalmas, szóra-
koztató alkalom volt, hogy aki ráér-
zett az ízére, a következőt sem fogja
kihagyni. (b.)

Esztendő kereke
Csuszababa és sülttök-golyó

Nagyanyáink öröksége 
Kiállítás régi és új kézimunkákból



Az életé, a megújulásé 
az utolsó szó

függetlenül attól, hogy lennebb
vagy fennebb kerültem; 12 évig
voltam esperes is, ami egy bizo-
nyos ismereti szintet nyújt az egy-
ház kormányzásáról. Missziói
előadóként az egyház belső folya-
matait ellenőrzöm. Évenként 15
gyülekezetet látogatunk meg,
azonkívül évente 22-30-ba meg-
hívnak, ahol alkalomszerűen is-
merkedem a különféle vidékek,
emberek, gyülekezetek sajátossá-
gaival. A teljes egyházi élet meg-
ismeréséhez mindhárom szint –
egyházközség, egyházmegye,
egyházkerület – szükséges.
Évente jelentést írok, és úgy gon-
dolom, hogy ez az ismeret szük-
séges volt nekem, mert mindenhol
tanulok valamit. A tapasztalatokat
összerakjuk, megbeszéljük, kollé-
gákat segítünk abban, hogy a hiá-
nyosságokat kiküszöböljék,
értékeljük a pozitívumokat. Összes-
ségében pedig hálásak vagyunk,
hogy annyi lelkész végzi őszintén,
az egyház és a magyarság iránt el-
kötelezetten a munkáját.

– Vannak egyházközségek,
ahol már látszik a vég, hogy ha-
marosan elfogynak azok, akik
még kitartottak.

– Ez 1967-ben kezdődött, ami-
kor hihetetlen nyomást gyakorol-
tak például a mezőségi tanítókra,
gondnokokra, sőt azt is aláíratták
velük, hogy román iskolába adják
a gyermeküket. Meg is magyaráz-
ták, hogy a megélhetésüknek, to-
vábbélésüknek ez az egyetlen
módja. Sajnos évente találkozom
olyan esetekkel, amikor nincs rá
logikai érvrendszer, amivel ma-

gyar családokat meg lehessen
győzni arról, hogy magyar isko-
lába írassák a gyermeküket. Van
egy pont, amin túl bármit mond az
ember, káros, és amiből az a ta-
nulság, hogy nem lehet mindenkit
„megmenteni”. Nagyvárosoknak
az a nyomorúsága, hogy a szülők
a közelebb eső iskolát választják.
Ahhoz, hogy egy távoli faluban
meg lehessen győzni az embe-
reket, helyben lakó lelkészre, ta-
nítóra lenne szükség.
Tapasztalataim szerint, ha nem
rendszeresen élik meg egyházi
életüket egy faluban, akkor a mi
embereink azt mondják, hogy
nem akarnak a vesztes kisebbség-
hez tartozni, hanem a sikeres, jól
fejlődő többséghez, amelynek tag-
jai nem az egyszerű kis imaházba,
hanem a szép díszes templomba
mennek minden vasárnap. Na-
gyon egyszerű dolgok billentik át
az emberek gondolkodását.

Befejezésként, a reformáció
ünnepéhez közeledve, egy Lukai-
lencfalván készült beszélgetésünk-
ből idézem azt, ami azóta is minden
október végén eszembe jut: 
„Református egyházunk az »ecc-
lesia semper reformanda…« taní-
tásából táplálkozott szinte ötszáz
éve, s e megújulásra való hajlam
nélkül, amihez a Szentlélek Isten
ad segítséget, nem lesz jövendő.
Október 31-e az örök figyelmezte-
tés, hogy az életé, a megújulásé az
utolsó szó. Mielőtt a következő
napon a halálra, az elmúlásra em-
lékeznénk, legyen ez az utolsó szó,
amely bennünket igazán össze-
köt.”
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Mottó: „A fény mindig utat mutat
annak, ki a mélyben kutat.”
Kedves Olvasók!
Idén a Nap október 24-től november 22-ig tartózko-

dik a Skorpió jegyében. Az időjárás ebben a periódus-
ban az ősz kellemetlenebb arcát
mutatja: fagyos reggelek, jeges fuval-
latok, csökkenő napsütés, korai söté-
tedés. Az emberiség az
óra-visszaállítással újra birtokba ve-
heti az eredeti időt, ami nem hátrány
a szervezetünk számára. A nyári idő-
számítás sokunk véleménye szerint
több kárt okoz, mint hasznot, de ami-
kor ezt kitalálták, már akkor sem az
ember számított, hanem a spórlás. Az,
hogy a megtakarított energia és pénz útja milyen irányt
vesz, arról csak sejtéseink vannak. A homo ludens saj-
nos olyan játékban vesz részt az évszázadok és évezre-
dek során, ahol a játékszabályokat nem a többség
alkotja. Elhisszük, hogy az élet című sakkjátékban mi
mozgatjuk a bábukat, és nem vesszük észre, hogy min-
ket is magasabb szintről mozgatnak, sőt a minket moz-
gatókat is valakik kényük-kedvük szerint irányítják.
Néhány évtizedes utazásunk alatt az MLM rendszeré-
ben sosem derül ki, hogy ki ül a piramis csúcsán. Itt
csak a fizikai világ hierarchiájára céloztam, jóllehet ná-
lunk magasabb dimenziók, szférák lényei is beleavat-
koznak a földlakók tevékenységébe.

Mifelénk semmi sem az, aminek látszik. Belevonnak
bennünket a legvadabb bulvárhírekbe. A fő témák: ki
csalt, ki lopott, ki drogozott, ki kivel lépett félre, hogyan
pusztítjuk el a világunkat? Hát, barátaim, ha belenézünk
ebbe a tükörbe, nem a felhőtlen boldogság és elégedett-
ség tölti el a szívünket. Naivan azt gondolhatjuk, hogy
nagyobb fizetésért jó minőségű, lelkiismeretes munkát
várhatnánk el. Végre rájöhetnénk, hogy az elvárásaink
következménye a csalódás. Az élet matematikájának
alapigazsága az, hogy a becsületesség és a kereset
mennyisége nem áll egyenes arányban.

A Skorpió egyik alaptanítása azzal szembesít, amit a
leginkább szeretnénk elrejteni, a szőnyeg alá söpörni. A
sokkolás művészete, be kell vallanunk, a XXI. század-

ban mind intenzívebb ingereket igényel. Hol vannak
azok a békebeli idők, amikor a mozinéző rettegve fi-
gyelte a varjakat Hitchcock Madarak című filmje után?
Talán jobb is, hogy nem érhette meg azokat a gusztus-
talan, véres horrorfilmeket a híres rendező, amik a leg-
bensőbb félelmeinkre igyekeznek hatni, különösebb
mondanivaló és cselekmény nélkül. Ha már a félelmek-
ről esik szó, az ember egyik legnagyobb rejtett félelme

a halálfélelem. Nem csoda, hiszen a
születés pillanata egyben a halálos
ítéletünk is, csak azt nem tudjuk,
hogy mikor lesz a végrehajtás.

A Skorpió a zodiákus remetéje.
Sokat tartózkodik belső rejtekhe-
lyén, ahonnan nehéz előcsalogatni.
Belül tomboló lelki viharai centru-
mában rejtőzködik, és ha a feszült-
ségei elérik a kritikus pontot,
indulatrobbanások vakító fényénél

elemi erővel tör ki belőle a fájdalmas és pusztító üvöl-
tés. A negatív Skorpió nem ellenfélt lát benned, hanem
ellenséget. A legaljasabb mélyütésektől sem riad vissza,
mert nem legyőzni akar, hanem megsemmisíteni. Nem
áll távol tőle megrugdosni a földön fekvőt.

Az emberi gonoszság történetének egyik legsötétebb
végrehajtó hatalma az inkvizíció volt. Ha emlékeim
nem csalnak, képviselői   „szent inkvizíciónak” is ne-
vezték magukat, bár a szadizmus és a szentség között
nehéz közös nevezőt találni. Aztán ezt a módszert a to-
talitárius rendszerek, a bolsevikok, fasiszták, nácik,
kommunisták, katonai junták továbbfejlesztették és al-
kalmazták. Méltán tehetjük fel a kérdést, hogy van-e ha-
tára az emberi gonoszságnak. 

A pozitív Skorpió az, aki a belső útkeresés zegzugos
ösvényein képes megtalálni élete értelmét. Aki a sötét-
ségben megtalálja a fényt. Aki megismeri önmagát és
legyőzi a hatalomvágy kísértéseit. A XXI. század spiri-
tuális keresője könnyen elfárad, illetve megreked a
hamburger ezotéria szintjén. Bármely előrelépés és
eredmény a szellemi úton hosszú évtizedek fanatikus,
kitartó munkájával érhető el. Mert vagy a napfény jele-
nik meg az alagút végén, vagy a szemből robogó exp-
resszvonat reflektora.

Vigyázzanak magukra és egymásra!
Véleményüket, gondolataikat megírhatják az 

asztros@yahoo.com címre.

Egy 150 éve elhunyt zene-
szerzőre emlékezünk. 

Néhány műve: Fantasztikus
szimfónia, Benvenuto 
Cellini (opera), Nyári 
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Október 24-i rejtvényünk megfejtése: Időnként hátra kell lépni, hogy nagyobbat lehessen előreugrani.
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Az asztrológus üzenetei
Tóth Sándor

(folytatás a 6. oldalról)



* Angol Premier Liga, 10. forduló:
Arsenal – Crystal Palace 2-2, Brighton
& Hove Albion – Everton 3-2, Burnley
– Chelsea 2-4, Liverpool – Tottenham
2-1, Manchester City – Aston Villa 3-
0, Newcastle United – Wolverhampton
1-1, Norwich – Manchester United 1-
3, Southampton – Leicester 0-9, Wat-
ford – Bournemouth 0-0, West Ham
United – Sheffield United 1-1. Az él-
csoport: 1. Liverpool 28 pont, 2. Man-
chester City 22, 3. Leicester 20.

* Spanyol La Liga, 10. forduló: At-
lético Madrid – Athletic Bilbao 2-0,
Celta Vigo – Real Sociedad 0-1, Gra-
nada – Betis 1-0, Leganés – Mallorca
1-0, Levante – Espanyol 0-1, Osasuna
– Valencia 3-1, Sevilla – Getafe 2-0,
Villarreal – Alavés 4-1, Valladolid –
Eibar 2-0; 11. forduló: Alavés – Atlé-
tico Madrid 1-1, FC Barcelona – Val-
ladolid 5-1. Az élcsoport: 1. FC
Barcelona 22 pont/10 mérkőzés, 2.
Granada 20/10, 3. Atlético Madrid
20/11.

* Olasz Serie A, 9. forduló: Atalanta
– Udinese 7-1, Bologna – Sampdoria
2-1, Fiorentina – Lazio 1-2, Genoa –
Brescia 3-1, Hellas Verona – Sassuolo

0-1, Inter – Parma 2-2, Lecce – Juven-
tus 1-1, AS Roma – AC Milan 2-1,
SPAL – Napoli 1-1, Torino – Cagliari
1-1; 10. forduló: Brescia – Inter 1-2,
Parma – Hellas Verona 0-1. Az élcso-
port: 1. Inter 25 pont/10 mérkőzés, 2.
Juventus 23/9, 3. Atalanta 20/9.

* Német Bundesliga, 9. forduló:
Bayern München – Union Berlin 2-1,
Bayer Leverkusen – Brémai Werder 2-
2, Mönchengladbach – Eintracht
Frankfurt 4-2, Wolfsburg – Augsburg
0-0, Hertha BSC – Hoffenheim 2-3,
Mainz – 1. FC Köln 3-1, Freiburg –
Lipcsei RB 2-1, Schalke 04 – Borussia
Dortmund 0-0, Paderborn – Fortuna
Düsseldorf 2-0. Az élcsoport: 1. Mön-
chengladbach 19 pont, 2. Bayern Mün-
chen 18, 3. Freiburg 17.

* Francia Ligue 1, 11. forduló: St.
Etienne – Amiens SC 2-2, Nantes – AS
Monaco 0-1, Montpellier HSC – An-
gers 0-0, Lyon – Metz 2-0, Lille – Bor-
deaux 3-0, Strasbourg – Nice 1-0, Brest
– Dijon 2-0, Reims – Nimes 0-0, Stade
Rennes – Toulouse 3-2, Paris St. Ger-
main – Olympique Marseille 4-0. Az
élcsoport: 1. Paris St. Germain 27 pont,
2. Nantes 19, 3. Lille 18.

Múlt hét végén Székesfehérváron, a XV. Össz-
magyar Nemzeti Diákbajnokságon vett részt a
Nyárádszeredai Sportklub kézilabdacsapata (az
Aranycsapat Alapítvány által szervezett tornán a
kézilabda mellett sakkban, asztaliteniszben és bir-
kózásban is rendeznek versenyeket). 

Májai Imre testnevelő tanár a 13 éves korcso-

portos lány kézilabdázókat vitte el a bajnokságra,
akik annak ellenére, hogy két évvel fiatalabbak
voltak a többi csapatbelieknél, derekasan küzdöt-
tek; a felvidéki Gúta két csapatától, illetve a dél-
vidéki Adától kikaptak, az ugyancsak vajdasági
Tornyost legyőzték. 

A tornán más sportágakban Székelyudvarhely,
Kézdivásárhely és Sepsi-
szentgyörgy is képvisel-
tette magát. 

A nyárádszeredaiak
nem először vesznek
részt a diákbajnokságon,
2013 és 2015 között is ott
voltak. Az idei torna fá-
radalmait a Bory-vár és a
budapesti Óriáskerék
meglátogatása közben pi-
henték ki a lányok.

Egy héttel korábban
ugyanezzel a csapattal a
Vár Kupáért Fogarason
kiírt torna küzdelmein
vett részt a nyárádszere-
dai klub, ahol több évti-
zedes hagyományú
sportklubok ellen vette
fel a küzdelmet – nem is
eredménytelenül. (GRL)

Összmagyar diákbajnokságon a kézilabdások

Közzétette a nemzetközi szövetség
a teke Bajnokok Ligája új kiírásának
párosításait és programját. Mint már
írtuk, a Marosvásárhelyi Romgaz-
Elektromaros úgy is kivívta a lud-
wigsburgi Világkupán elért 5.
helyével a részvétel jogát, hogy a ta-
valyi csapatából elveszítette az alap-
emberek felét, közöttük a sorozatosan
legjobban teljesítő, Rijekához szerző-
dött Méhész Anitát.

A 12 részt vevő csapat közül né-
gyen, a Világkupa négyes döntőjének
résztvevői, ellenfél nélkül jutnak a ne-
gyeddöntőbe, míg a többieknek selej-
tezőt kell vívniuk. A marosvásárhelyi
csapat az Európa-kupából érkező
német SV Pöllwitzet kapta ellenfél-
ként, és, tekintve, hogy a korábbi
eredmények alapján favoritnak szá-
mít, az első meccset hazai pályán 
játssza, november 23-án 13 órai kez-
dettel. A visszavágót az aprócska
szászországi településen rendezik dec-
ember 7-én.

Új névről van szó
a nemzetközi teké-
ben, ám Pöllwitz
egyáltalán nem tűnik
könnyű ellenfélnek,
hiszen az előző
idényben a második
helyen végzett a vilá-
gon legerősebbnek
számító német baj-
nokságban, közvetle-
nül a sokkal
ismertebb Victoria
Bamberg után, és a

bajnokságban a játékosai rendszeresen
érnek el 600 fánál jobb eredményeket.
Igaz, ezt a pálya minősége is befolyá-
solja, és a németországi tekepályák a
világon a legjobbaknak számítanak.
Ugyanakkor a pöllwitzi csapatban
nincsenek idegenlégiósok és ismert
nevek sem, így a nemzetközi tapasz-
talat hiánya ellenük szól.

Amennyiben sikerül kivívnia a to-
vábbjutást, a marosvásárhelyi csapat-
nak a testvérváros Zalaegerszeg
ZTE-ZÁÉV csapata lesz az ellenfele.
Zalaegerszeg régi ismerősnek számít,
játékosai között azzal az Airizer Eme-
sével, aki Marosvásárhelyen sajátí-
totta el a sportág alapjait.

Addig is azonban, amíg a Bajnokok
Ligája sorra kerül, a marosvásárhelyi
női tekézők kettős győzelemmel tértek
haza Ploieşti-ről. A bajnokságban 6-2-
re nyertek a Bukaresti Rapid ellen,
míg a Románia-kupában a házigazda
Conpet Petrolul Ploieşti ellen szerez-
ték meg a győzelmet 3058 fás össze-
sítéssel.

Tizedik alkalommal rendezte meg az Olasz
Lajos-emlékversenyt a marosvásárhelyi Apollo
Old Boys gerincére épülő, egykori labdarúgók al-
kotta öregfiúcsapat tagja, dr. Butiurcă Sándor, aki
a nagyadorjáni Dorman sportbázis tulajdonosa.

A tornán ezúttal hat csapat vett részt a házigazda
Apollo Old Boysszal együtt – Csíkszereda, Ger-
nyeszeg, Erdőszentgyörgy, Székelyudvarhely és
Szabéd 40 év fölötti játékosokat tömörítő
alakulatai – , ezeket két csoportba sorol-
ták, majd az ott kialakult rangsorok fi-
gyelembevételével helyosztó
mérkőzéseket rendeztek. A tornagyőztes
a leghatékonyabb és legszebb futballt
produkáló gárda, az Ilyés Róbertet nél-
külöző Csíkszereda öregfiú-együttese
lett, amely a döntőben nagy gólkülönb-
séggel múlta felül a másik csoport győz-
tesét, az Ilyés Miklós által vezetett
erdőszentgyörgyi öregfiúkat. 

A rendezők egyéni díjakat is kiosztot-
tak, így a torna gólkirálya Albu László
(Csíkszereda, hat találattal) lett, a leg-
jobb játékos Balázs Árpád (Csíksze-
reda), míg a legjobb kapus címet
Kerekes Botond (Erdőszentgyörgy) sze-
rezte meg, a torna legidősebb résztve-

vője címet Bokor György (Székelyudvarhely, 80
éves) érdemelte ki. 

A torna zárultával a hat csapat játékosai közös
ebéden vettek részt, és egyperces csenddel emlé-
keztek a torna névadójára, Olasz Lajosra, ugyan-
akkor az Apollo Old Boys és a marosvásárhelyi
labdarúgás egykori játékosaira is (Emil Nae-Bebe,
Szász László, Ioan Mureşan, Gál Dezső, Nagy
Miki, Fánics András, Vasile Pâslaru, Kiss Mado-
csa, Dumitru Unchiaş stb.).

Csíkszereda nyerte a X. Olasz Lajos-emléktornátNémet ellenfél a teke BL-ben

Megyei focikörkép
* 4. liga, 8. forduló: Koronka – Hadrév

2-4, Dicsőszentmártoni Viitorul – Görgény-
sóakna 0-3, Gernyeszeg – Mezőrücs 1-2,
Mezőceked – Magyaró 2-1, Radnót II –
Mezőzáh 8-2, Küküllődombó – Dános 2-1.
Az élcsoport: 1. Radnót II 21 pont (41-12),
2. Görgénysóakna 21 (29-8), 3. Magyaró
18.

* 5. liga, Északi csoport, 7. forduló: Nyá-
rádremete – Alsóidecs 1-2, Tuson – Köhér
1-3, Mezőkirályfalva – Lövér 4-3. Az él-
csoport: 1. Alsóidecs 17 pont, 2. Köhér 15,
3. Nyárádremete 13.

* 5. liga, Déli csoport, 7. forduló: Maros-
ludas II – Magyarsáros 2-3, Mezőgerebe-
nes – Mezőtóhát 5-1, Kerelő – Mezőméhes
0-3. Az élcsoport: 1. Mezőgerebenes 21
pont, 2. Magyarsáros 16, 3. Marosludas II
10.

* 6. liga, 9. forduló: Csíkfalva – Nyárád-
gálfalva 4-4, Egrestő – Sáromberke 8-0,
Küküllőszéplak – Jedd 3-1, Mikefalva –
Csittszentiván 2-2, Somosd – Székelybere
8-1, Mezőpanit – Kibéd 0-3. Az élcsoport:
1. Somosd 24 pont (41-11), 2. Kibéd 24
(27-10), 3. Harasztkerék 20.

A címvédő Jelina Szvitolina két szettben jobbnak bizonyult szer-
dán a román Simona Halepnél a 14 millió dollár összdíjazású női
tenisz-világbajnokságon, a kínai Sencsenben, így két sikerével már
biztosan bejut az elődöntőbe a Bíbor csoportból. (A keménypályás
tornán Szvitolina korábban a cseh Karolina Pliskovát
győzte le.)

Az ukrán játékos ezúttal mindkét játszmában két-két al-
kalommal vette el riválisa adogatójátékát, miközben csak
egyszer-egyszer veszítette el a sajátját. Az eredmény 7:5,
6:3, a mérkőzés 1 óra 39 percig tartott.

Simona Halep két mérkőzés után egy győzelemmel és
egy vereséggel áll. Az első körben a US Open-nyertes ka-
nadai tinédzsernek, Bianca Andreescunak a magabiztosan
hozott nyitószett után a második felvonásban 6:5-nél
meccslabdája volt, ám a románok volt világelsője rövidí-
tésben kiegyenlített, majd a döntő játszmában háromszor
is elvette Andreescu adogatását, és 2 óra 28 perc alatt győ-
zött 3:6, 7:6 (8-6), 6:3-ra.

A Piros csoportban a világelső Ashleigh Barty mellett a
japán Oszaka Naomi (3.) helyére beugrott holland Kiki
Bertens (9.), a cseh Petra Kvitova (6.) és a svájci Belinda
Bencic (7.) szerepel. A csoportokból az első két helyezett
jut az elődöntőbe, amelyben egyelőre csak Szvitolina helye
biztos.

A párosok versenyében győzelemmel mutatkozott be a

címvédő Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettős: a magyar, fran-
cia duó hétfői első csoportmeccsén döntő rövidítésben verte a Latisa
Csan, Csan Hao-cseng tajvani testvérpárt. Az eredmény 6:2, 5:7,
10-6.

Halep egy győzelemnél és egy vereségnél tart a vb-n

Czimbalmos Ferenc AttilaBálint zsombor

eredményjelző
Öregfiú-labdarúgás, X. Olasz Lajos-emlékverseny:
* A csoport: Erdőszentgyörgy – Székelyudvarhely
1-0, Erdőszentgyörgy – Apollo Old Boys 1-1, Szé-
kelyudvarhely – Apollo Old Boys 3-1.
* B csoport: Szabéd – Gernyeszeg 3-3, Csíksze-
reda – Szabéd 4-0, Gernyeszeg – Csíkszereda 1-2.
Helyosztók: 
* az 5. helyért: Szabéd – Apollo Old Boys 4-3
* a 3. helyért: Székelyudvarhely – Gernyeszeg 0-
2
* az 1. helyért: Csíkszereda – Erdőszentgyörgy 6-1

A névadóról
Olasz Lajos a marosvásárhelyi sportisko-

lánál ismerkedett meg a labdarúgással Szász
Károly edzősége alatt, majd a Metalotehnicá-
nál és az Imatexnél folytatta, végül Gernye-
szegen hagyta abba a futballozást. Tagja volt
az Apollo Old Boys öregfiú-együttesnek, és
Aszalos Jánossal egyik alapító tagja volt Ma-
rosvásárhely legrégebbi kispályás alakulatá-
nak, a víkendtelepi vasárnapi bajnokságban
mindmáig szereplő Bastiának. 53 évesen,
2009-ben hunyt el.A marosvásárhelyi csapat korábbi eredményei alapján favoritnak szá-

mít, így az első meccset hazai pályán játssza            Fotó: Nagy Tibor

Fotó: GSP
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európai labdarúgó-bajnoki eredmények

Jó megmérettetés volt a székesfehérvéri torna Fotó: Antal Ilka



Múlt héten pénteken került
sor a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum gólyabáljára a maros-
vásárhelyi sportcsarnokban.
A rendezvény a 2000-es évek
elején elköltözött a sportcsar-
nokból, az elmúlt években a
Kultúrpalotában, valamint a
Nemzeti Színház nagytermé-
ben tartották meg. 

A bolyais diákok és tanárok
egyaránt érdeklődéssel várták az
eseményt. A helyszínen, a bejárat-
nál is látni lehetett az arcokon, hogy
mindenki izgatott, kíváncsi, hogy
milyen lesz a bál. 

Maga a gólyabál a megszokott
módon, a gólyák táncával kezdő-
dött, és a gólya-mentor tánccal zá-
rult, de az igazi érdekességek a

kettő között voltak. Az idei gólya-
bálon ugyanis csak az eskü alatt
volt bemondó, ezt leszámítva egy

virtuális zsiráf volt az
esemény narrátora.
Incze Gáspár 12. osztá-
lyos tanuló elmondta,
hogy azért választották
a zsiráfot, mert a gólya-
bál témája az alternatív
valóságok, és úgy gon-
dolták, egy olyan ál-
latot választanak,
amelynek semmi köze
nincs a gólyához, de
egy alternatív világban
akár a zsiráf is lehet
gólya. Ezenkívül a gó-
lyák, az alternatív való-
ságokon belül, olyan
témákat választottak,
amelyek nagyon is ak-
tuálisak: a függőségek,
a környezetvédelem, a
külföldre költözés és az
itthon maradás közötti
viaskodás, a család, az
emberi önzőség, a szü-
lői magány, a korrup-
ció, valamint a

manipuláció. Ezek fényében el-
mondható, hogy a gólyabál témája
nem tartozott a vidámak közé, vi-
szont rávilágított az ország és a
világ problémáira. 

A show hangulatát azonban 
leginkább a színvonalas produk-
ciók adták meg. Kitűnt, hogy min-
denki rengeteg időt és energiát
fordított a felkészülésre. Ez meg is
látszott még az eredményeken is,
hiszen Körtesi Sándor, a zsűri
egyik tagja, a 7-es számú iskola
igazgatója elmondta, hogy az első
és második hely között a lányoknál
mindössze 17 pont volt, míg a fiúk
esetében 10-nél is kevesebb. A
döntés úgy született meg, hogy az
öttagú zsűri (Rusz Tamás, Szőcs
Imre, Kosztándi Krisztina, Illyés
Barbara és Körtesi Sándor) 1-től
10-ig pontozta a produkciókat, kü-
lönböző kritériumok alapján, majd
a végén ezt összesítették. Körtesi
Sándor elmondása szerint nem volt
nagy vita a zsűri tagjai között, hi-
szen a pontok alapján egyértelmű
volt, hogy ki lesz az idei gólyaki-
rály és gólyakirálynő. A nyertesek
pedig, akik egy évig hordhatják a

gólyák koronáját, Kiss Anna és
Szabó Szilárd.

A győzelemhez természetesen
hírnév is társul. Kiss Anna az ered-
ményhirdetés után elmondta, hogy
egyrészt úgy gondolja, megváltoz-
tatja az, hogy ő lett a gólyaki-
rálynő, és fél ettől a változástól,
nem akar más ember lenni. Más-
részt viszont nagyon is örül, hi-
szen ez azt jelenti számára, hogy
nem járnak le a gólyabállal kap-
csolatos dolgok, hanem a jövőben
folytatódni fognak. Azt is hozzá-
tette, hogy meg sem fordult a fejé-
ben, hogy elnyeri a címet, illetve
nem is mert erre gondolni, bár va-
lóban sokat készült, és nem volt
könnyű a sok próba, azonban min-
den pillanatát élvezte, a jó társa-
ságnak köszönhetően. Az esemény
témájával kapcsolatban is voltak
az elején kétségei, de a felkészü-

lés alatt rájött, hogy nagyon jó a
téma, és mindenki számára tanul-
ságos.

Nem szabad megfeledkezni
arról sem, hogy a gólyabált a Bo-
lyai Farkas Elméleti Líceum szer-

vezte, és miután lejárt a díjazás, az
iskola igazgatója, Mátéfi István is
értékelte az eseményt. Ő is el-
mondta, hogy a gólyák igazán ki-
tettek magukért, a mentorokkal
együtt, és egy nagyon gördülékeny
produkciót hoztak össze. Külön
gratulált a témához, és elmondta,
nagyon büszke rá, hogy a diákok
képesek voltak színpadra vinni
ezeket a mindennapi problémákat.
Az egyetlen félelme a színpaddal
kapcsolatban volt, de nagyon ör-
vend, hogy a diákok ezt is szépen
megoldották.

Összességében tehát elmond-
ható, hogy egy kimagaslóan szín-
vonalas, jól megszervezett és
nagyon jó hangulatú esemény
volt az idei gólyabál, kemény, de
valós problémákat mutatott be.
Érdekes volt látni, hogy a diákok
hogyan látják a világ problémáit.
Ha negatív dolgot kellene mon-
dani az eseményről, akkor az a
hangosítás, hiszen visszhangzott
olykor a beszéd és az ének, de ez
eltörpül a többi pozitív tény mel-
lett. 

Idén júniusban jegyeztették
be hivatalosan a Nemes
Music Kft.-t, amelynek az a
célja, hogy felkarolja az ifjú
zenei és előadóművészi te-
hetségeket. Nem csoda, hi-
szen az alapítója Nemes 
Tibor, aki maga is zenészként
és színészként építi karrier-
jét. 

A marosvásárhelyiek nagy több-
sége, főleg a fiatalok körében jól
ismert az a Nemes Tibor, aki az ál-
tala alapított és vezetett Vecker di-
ákzenekar énekese, frontembere
volt. Nem véletlenül. Zenei tehet-
ségét első osztályos kora óta
ápolta, hiszen a Marosvásárhelyi

Művészeti Líceum zene szakára
iratkozott be, és itt is érettségizett
2016-ban. Már nyolcadik osztály-
ban több tehetséges osztálytársával
együtt létrehozták a Vecker zene-
kart. Az évek során koncertjeiken
mind több saját számmal jelentkez-
tek, míg egész koncertet betöltő re-
pertoárral is színpadra tudtak állni.
Nemes Tibor nagybőgő és zongora
szakon végzett ugyan, de kiválóan
énekel. Tehetségét nemcsak a zene-
karban, hanem önálló fellépéseken,
sőt musicalben, rockoratóriumban
is kamatoztatta. Miután az együt-
tessel megnyerték a Legszebb Er-
délyi Magyar Dal című vetélkedőt,
az érettségit követő esztendőben a

zenekar tagjai tanulmányaik során
földrajzilag szétszóródtak. Tibor
először a budapesti Etűd jazzkon-
zervatóriumán végzett jazzénekes-
ként, majd egy évig az
Operettszínház mellett működő
Broadway stúdiójának hallgatója
volt, jelenleg a budapesti Színház-
és Filmművészeti Egyetem zenész-
színész szakának hallgatója Novák
Eszter és Selmeczi György osztá-
lyában. 

Pályája során tapasztalhatta
meg, hogy az ifjú tehetségek Er-
délyben milyen akadályokba üt-
köznek, ha ezen a téren karriert
építenének maguknak, ezért tavaly
úgy döntött, hogy céget alapít. Első

lépésként egy koncert és színpadi
események rendezésére szakoso-
dott cég üzleti tervével jelentkezett
az Exino cég által tavaly szervezett
vállalkozói tanfolyamon. Tervének
köszönhetően nemcsak sikeresen
végezhette el a kurzust, hanem az
Európai Szociális Alap 2014–
2020-as humán erőforrásra vonat-
kozó operatív programjának
támogatásával a Vállalkozó akarok
lenni projektnek köszönhetően ve-
zetője és tulajdonosa lehet a Nemes
Music Kft.-nek. 

– Cégem elsősorban az általam
megálmodott előadások megszer-
vezésével foglalkozik, melyek saját
karrieremet építik, de olyan fiatal
művészeknek is segítséget tud
nyújtani, akiknek nincs meg a
megfelelő jogi hátterük koncert-
jeik, előadásaik szerződéses lebo-
nyolításához. Továbbá szán-
dékomban áll karitatív rendezvé-
nyek megszervezése és az, hogy
ezeken magam is fellépjek –
mondta Nemes Tibor lapunknak. 

Azt is megtudtuk, hogy készül
egy adattár olyan tehetségekről,
akiket érdekel a cég által szervezett
koncerteken való fellépés, és akik
karitatív fellépéseket is vállalná-
nak. Tibor dalszerző is, így azt
sem titkolta, hogy tanulmányai
mellett önálló albumon dolgozik,
amit reményei szerint valamikor
saját stúdiójában készít el. Távlati
tervei között egyéni előadás is
szerepel. Legközelebb pedig a téli
ünnepekhez kötődő jótékonysági
rendezvényen szeretnének cég-
ként is bemutatkozni a közönség-
nek, addig is tevékenységük a
Facebook-oldalukon követhető.
(vajda)

Kiss Anna és erős Szilárd produkciója
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Új tehetséggondozó vállalkozás

A Vecker együttes: Nemes Tibor, Máthé Péter, Simó Péter, Iszlai Tamás, Szász Hunor és  Pethő Csaba

Nagy-Bodó Szilárd

Ott voltunk a bolyais gólyabálon

A gólyák és a mentorok közös tánca Fotó: Metz Balázs

A gólyakirály és gólyakirálynő, Szabó Szilárd és Kiss Anna

VII. pénzügyi
vetélkedő 

középiskolások
számára

Pénzügyi vetélkedő lesz kö-
zépiskolások számára a Ro-
mániai Magyar Közgazdász
Társaság, Magyarország ko-
lozsvári főkonzulátusa és a
Magyar Mágnás Egyesület
szervezésében, a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem partnerségével. 

Az idei, hetedik alkalommal
megszervezett Pénzmágnes – kulcs
a gyarapodáshoz című vetélkedőre
november 18-ig regisztrálhatnak a
személyes pénzügyek iránt érdek-
lődő diákok.

A verseny első, online forduló-
jára november 19-én kerülne sor, a
döntő december 13-án lesz Kolozs-
váron.

A vetélkedőre való benevezés
díjtalan. 

A döntőben a legjobb helyezést
elérők értékes jutalomban részesül-
nek, az elbírálásról szakmai zsűri
dönt.

Az első három helyezett kész-
pénzjutalmat (500, 300 és 200 euró
értékben) kap, de különdíjak is lesz-
nek.  A kétfordulós, egyéni verseny
nemzetközi jellegű, Erdély mellett
Felvidékről, Kárpátaljáról és Délvi-
dékről is várják a középiskolás diá-
kok jelentkezését.

A versenyen való részvételhez
mindenkinek egyénileg kell regiszt-
rálnia a www.penzmagnes.ro olda-
lon. Ezen az oldalon találhatók a
versenyszabályok és a felkészülés-
hez szükséges anyagok is.



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KIADÓ kétszobás tömbházlakás Ma-
rosvásárhelyen, a Kövesdombon,
hosszú távra. Tel. 0726-314-862.
(11/5040-I)

ELADÓ tűzifa (bükk, akác). Tel. 0740-
570-753, 0745-793-465. (8/4967)

ELADÓ kemény tűzifa. Tel. 0758-290-
241. (8/4967)

SÜRGŐSEN eladó jó állapotban levő
sírhely a katolikus temetőben. Tel.
0770-996-346. (13/5078-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-258.
(4926)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0751-989-594.
(4926)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (14/4654)

VÁLLALUNK tetőkészítést cserépből
vagy lemezből, famunkát stb. 15%
kedvezmény nyugdíjasoknak. Tel.
0758-639-258, Csaba. (2/5059-I)

KIJAVÍTUNK sírokat és megrepedt
kriptákat. Tel. 0752-517-647. (9/5020)

TETŐ sürgős javítását vállaljuk (fel-
készülés a télre). Tel. 0747-816-052.
(9/5020)

TETŐJAVÍTÁST, tetőfelújítást és bár-
milyen más munkát vállalunk. Nyug-
díjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0744-906-289, Jani. (12/4813-I)

TETŐFEDŐ bádogos cserépforga-
tást, bármilyen kültéri javítást elvégez
azonnal, 18% kedvezmény nyugdíja-
soknak. Meszelés, vakolás     hivata-
losan 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)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel, szívünkben örök sze-
retettel, szomorúan emlékezünk a
nyárádremetei HAJDU ILONÁRA
szül. Sófalvi, aki október 31-én
húsz éve, hogy örökre megpi-
hent. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Szerettei.
(14/5001)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk október 31-én a
nagyteremi TAKÁCS ILONÁRA
szül. Gál halálának 18. évforduló-
ján. Emlékét őrzi fia, három lánya
és azok családja. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
(9/5073-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájdalomtól megtört szívvel
búcsúzunk drága barátunktól,
kollégánktól, dr. FAZAKAS
BÉLA professzortól. 
Soha nem felejtjük a több év-
tizedes barátság közös emlé-
keit, amelyek mindörökké
összekötnek bennünket.
Őszinte részvétünket fejezzük
ki, és vigasztalódást kívánunk
Gizikének és a gyászoló hoz-
zátartozóknak.
Emlékét mindörökké megőr-
zik a baráti kör tagjai: a Hajdu,
a Lakatos, a Sárosi, a Rácz, a
László és a Huszár család.
(14/5101-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

VENDÉGLŐ alkalmaz PINCÉREKET és SZAKÁCSSEGÉDET.
Tel. 0726-174-838. (21665-I)
AUSZTRIAI IDŐS BETEGEK GONDOZÁSÁRA alapfokú né-
metnyelv-tudással rendelkező  30-55 év közötti személyeket kere-
sünk. 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 alkal-
maz. Érdeklődni a 0742-574-804-es telefonszámon. (21677-I)
A TORDAI cég alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe.
Tel. 0744-681-130. (21663-I)
A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST (kezdő, szakkép-
zett szakembert) és TÖLTŐNŐT (kezdő, szakképzett szakembert).
Tel. 0744-644-026. (21663-I)
ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk tanyára. Tel. 0744-624-809.
(21663-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály

nyilvános árverést szervez 2019. november 13-án 12 órai kezdettel az intézmény
Köztársaság utca 30. szám alatti székhelyén egy  1996-os Audi A4
személygépkocsi értékesítésére. Kikiáltási ár 1.268 lej.
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250.
cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások értelmében felkérjük
mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti ingóságra, hogy
értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt. 
A fent említett jogszabály 250. cikkelye 4. bekezdésének j) pontja, valamint  7.
bekezdése értelmében a liciten való részvételhez az ajánlattevők legalább egy
nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a vásárlási
ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a
pénzt a Dicsőszentmártoni Kincstárba az IBAN RO62TREZ4765067XXX014298
számlára kell átutalni, címzett a  Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám
4322637 – vagy banki  garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány  másolatát, ahhoz, hogy a megszabott helyen és
időben részt vehessenek az árverésen.  
Az árverésről szóló közlemény  kifüggesztésének időpontja: 2019. október 31. A
közleményt kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály, a
Vámosgálfalvi Polgármesteri Hivatal, az adós cég székhelyén, és megjelenik a
Közpénzügyi Minisztérium weboldalán is.   
Bővebb felvilágosítás a székhelyen, az adóbegyűjtő és végrehajtói irodában
(Kerekes Ioan felügyelő) vagy a 0265/443-312-es telefonszámon. 

A Marosszentannai Mureşul Mezőgazdasági Társulás, amelynek
csődeljárása a Maros Megyei Speciális Bíróságon folyik, az
1032/1371/2014. számú dosszié alapján, Moldovan Raul bírósági
felszámoló által – székhelye: Marosvásárhely, Dózsa György utca
38/1. szám – 

FELHÍVJA
azon összes érdekelt személy (a társult tagok örökösei, a társult
tagok részvényeinek megvásárlói, a társult tagok telkeinek megvá-
sárlói stb.)  figyelmét, hogy  2019. december 31-ig a bírósági fel-
számoló irodájának székhelyén lehetőségük van örökösi vagy egyéb
minőségüket igazoló dokumentumokat benyújtani (pl. öröklési iga-
zolás, adásvételi szerződés, adományozási szerződés vagy bármely
más okirat, amely igazolja a társult tag utódlási minőségét), hogy
részt vehessenek az összegek esetleges elosztásában, a 2014-es 85-
ös számú törvény 176-os cikkelye b) pontja előírásainak értelmé-
ben.

Az életben lévő társult tagok ezen minőségüket  a személyi iga-
zolványukkal fogják bizonyítani.

Ezzel kapcsolatosan érdeklődni lehet a bírósági felszámoló szék-
helyén (Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 38/1. szám alatt)
minden pénteken 9 és 13 óra között  vagy a 0744-423-259-es tele-
fonszámon és a lichidator.moldovan@gmail.com e-mail-címen.

Moldovan Raul bírósági felszámoló

Őszi nagytakarítás
Marosvásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szerve-

zésében az október 21. – november 23. közötti időszakban zajlik az ál-
talános őszi nagytakarítás, amely során elszállítják a háztartásoknál
felhalmozott hulladékot. A november 4–9. közötti hét utcabeosztása:

– November 4.: Sziget, Harcsa, Bőség, Fűzfa, Szászsebes, Hóvirág,
Govora, Traian Moşoiu, Gh. Şincai, Patak, Szabadság, Radnai, Fecske,
E. Dandea, Crişan, Varga Katalin, Plevna utcák és a T. Vladimirescu
utca Szabadság utca és Dózsa György út közötti szakasza; 

– November 5.: Tavasz, Kenyér, Mező, Zsil, Takács, Szeret, Hegyi
Lajos, F. J. Curie, Gólya, Ialomiţa, Tündér, Vihar, Iuliu Maniu, Săvi-
neşti, Săvineşti sétány, Azúr, Levendula, Ojtoz, Bodor Péter utcák;

– November 6.: Hadsereg tér, L. Pasteur, Pacsirta, Levél, I. L. Cara-
giale, Békás, B. P. Haşdeu, Szamos, Madách Imre, Tatros, B. Ş. De-
lavrancea, Olt, Darabont, Cserna utcák; 

– November 7.:  Rovinari, Bethlen Gábor, Hattyú, Bárányka, Akácfa,
Milcov, Szitás utcák, Onyest tér, Kőműves, N. Bălcescu, Romulus
Guga utcák;

– November 8.: Raktár, Felszabadulás, Kultúrház, Prut, Kukorica,
Meggyesfalvi, Măcin, Körös, Vlegyásza, Kászon, Vasile Lupu, Tázló,
I. H. Rădulescu, Băneasa, Cukorgyári, Méh utcák;

– November 9.: Bolyai, Ştefan cel Mare, Retyezát, Görbe, Művész
utcák, Egyesülés tér, Sportolók, Égerfa, Belsőkutas, Külsőkutas, Már-
ton Áron, Köteles Sámuel, Memorandum, Bíróság, Liszt Ferenc utcák.

Kérjük a magánházak tulajdonosait és a tulajdonosi társulásokat,
hogy takarítsák ki ingatlanjaikat, valamint az ezekhez tartozó területet
és zöldövezetet. 

Továbbá kérjük, hogy a szemetet helyezzék ki a járdaszélre (kupa-
cokba, kivéve az építkezésből/bontásból származó hulladékot), a szál-
lítóeszközök számára könnyen megközelíthető helyre, a meghirdetett
dátum előtti napon. A fakorona-alakításból származó ágakat külön kell
tenni, ellenkező esetben ezt nem szállítják el. A hulladékot a meghir-
detett program szerinti napon viszik el minden utcából. 

A kijelölt időpont után kihelyezett hulladékot csak a köztisztasági
vállalathoz (Salubriserv Rt.) benyújtott előzetes megrendelés alapján
szállítják el, az érintetteket pedig megbírságolják. 

Kivételes esetekben (időjárás, objektív okok miatt eltérés a meghir-
detett programtól stb.) a munkarend változhat.

Moldovan Florian ADP-igazgató

Marosvásárhelyre, folyamatosan bővülő és fejlődő csapatunkba
keresünk:

– CSONTOLÓT

– KAPUST

– BOLTI ELADÓT

– CSOMAGOLÓ MUNKATÁRSAT

– KARBANTARTÓT

– SEGÉDSZAKÁCSOT

Ha stabil munkahelyre vágyik, és szeretne fejlődni a szakmájában,
jelentkezzen a Petry csapatába! Mindenkit betanítunk.

Várjuk önéletrajzát a cv@petry.ro e-mail-címre.
Tel. 0733-990-055. (sz.-I)
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TÁJéKOzTATó
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egész-
ségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges kül-
dőpapír 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!


