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Elégedettek a kukoricaterméssel

Őszi betakarítás Szentháromságon

Tüntetéssorozat
kerékpárutakért

A Pro Biciclo Urbo egyesület figyelemfelkeltő eseménysorozatot szervez,
amellyel felhívják a figyelmet a kerékpárutak kiépítésének fontosságára. A
szervezők minden hónap második
csütörtökén Marosvásárhelyen másmás útvonalon vonulnak fel kerékpárokkal, és bárkit szívesen látnak a
megmozduláson.

____________4.
Kettős Kincsespremier a Spectrum
Színházban

Új bemutatónak ad otthont, rendhagyó
előadás helyszíne lesz október 12-én,
szombaton 7 órakor a marosvásárhelyi Spectrum Színház. A bemutatandó
Függöny című drámát Kincses Elemér
rendező, drámaíró írta nővére, P. Kincses Emese regénye alapján. A darab
cselekménye a múlt század ’70-es
éveinek végén játszódik, és egy erdélyi magyartanárnő életéről, kálváriájáról szól, hol nevetve, hol szomorúan.

Nyárádgálfalvi vendégoldalunk a 6. oldalon

Múlt heti nyárádgálfalvi látogatásunk
idején Csíki Dénest és fiát, Zsoltot a szentháromsági határban kukoricabetakarítás közben zavartuk meg pár percnyi
beszélgetés erejéig.

Szer Pálosy Piroska

A Tótok rétjének 1,20 ha-os parcellájából 28
ár saját terület, a többit bérlik, egyébként több
mint hat hektáron gazdálkodnak. A tapasztalt
gazda véleménye szerint azonban csak azoknak

éri meg gabonatermesztéssel foglalkozni, akiknek saját gépállományuk van. „Aki minden
munkálatot meg kell fizessen, annak nem kifizetődő, hiszen 10-12 lej egy véka törökbúza,
amit bárki megvásárolhat anélkül, hogy sokat
vesződne a mezei munkával” – mondta. Kérdésünkre azt is megtudtuk, hogy a betakarítást a
helyszínen végző kukoricaszedő gép nem a legkorszerűbb, de attól függetlenül tökéletesen elvégzi a feladatot, lefejti a kóróról a
kukoricacsöveket, és mentesíti a gazdákat az

Fotó: Nagy Tibor

egyre nehezebben kapható kézi munkaerő toborzásától. Egy hektár kukorica gépi betakarítása hozzávetőleg 600 lejbe kerül. Amint Csíki
Dénes kifejtette, a nyári szárazság ellenére a kukoricaterméssel elégedettek, „az idei kukoricatermés szép lett”. Ebben a dűlőben a vaddisznók
és a medvék nem tettek olyan mértékű károkat,
mint a lennebb fekvő területeken. Egyébként a
nagyvadak jelenléte már nem számít ritkaságnak a településen, inni is rendszeresen járnak a
Nyárádra és a Vécke-patakára.

____________5.
Kilőhetjük Európa
vadaskertjét? (2.)

Folytatásunkban arra keresünk választ, hogy a vadászati törvény tervezett módosítása mennyire csökkenti a
medvetámadások veszélyét. A szakértő arra is válaszol, hogy miként lehet
tudományos módszerekkel megfékezni a jelenséget.

____________7.

Szemellenzős kampány

Mózes Edith

Gondok emésztik Európát. Nagy probléma, hogy szakértők szerint
gyengül Németország gazdasága, sokan recessziót emlegetnek, ami
természetesen kihat az egész unió gazdaságára. Nem beszélve a Brexitről a maga hatásaival, és még sok olyan gazdasági és politikai
történésről, ami joggal aggasztja a politikusokat, az üzleti világot és
az egyszerű embereket is. Aztán világprobléma az USA és Kína közötti kereskedelmi háború, hátrányosan érinti az Európai Uniót és
benne Romániát is.
Ám országunk, a világ ezen mioritikus része mintha észre sem
venné, mi zajlik a világban. Megy előre, mint a szemellenzős ló. Elvégre kampányban van. Egy választási kampányban pedig senki sem
olyan balga, hogy ne rózsaszínben ecsetelje a jövőt, amely a választókra vár. Feltéve persze, ha rá szavaznak. Ezenkívül mindegyikük a
saját rögeszméjét szajkózza. A jelenleg fungáló elnök rögeszméje a
kormány megbuktatása, ami érthető is, hiszen évek óta nő benne a
frusztráció, mert máig sem sikerült neki. Mögötte a liberálisok kórusa, akik szintén ezt szajkózzák, miközben évek óta sorra buknak
meg a menetrendszerű bizalmatlansági indítványaik. A kisebbik kormánypárt – miután vezére nem lett elnökjelölt –, megsértődött, kilépett a kormányból, és beállt a szocikat ócsárlók karába. A
szociáldemokratákat is belső konfliktusok gyengítik, de közben optimizmust mutatnak. Szerintük a holnaputáni bizalmatlansági
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 29 perckor,
lenyugszik
18 óra 50 perckor.
Az év 281. napja,
hátravan 84 nap.

Ma KOPPÁNY,
holnap DÉNES napja.
DÉNES: görög név latinos formájának rövidüléséből alakult,
jelentése: Dionüszosznak, a bor
és szőlő istenének ajánlott.

IDŐJÁRÁS

Többnyire napos idő
Hőmérséklet:
max.130C
min.30C

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2019. október 7.
1 EUR
4,7472
1 USD
4,3268
100 HUF
1,4239
1 g ARANY
209,0175

Holokauszt-emléknap

Rollerrel az állatok világnapján

Nemes célt szolgált az állatkerti móka

A reggeltől szakadó eső sem riasztotta el a rolleres állatbarátokat, akik bundás, tollas kedvenceik
megünneplésére gurultak fel péntek délután a
marosvásárhelyi állatkertbe. Az október 4-i világnap alkalmából, az együttlét idejére az ég is kitisztult, így a többségében gyerekekből álló, 150
fős csapat a közös hajtányozás mellett az ünnepeltek látványetetésében is kedvét lelhette.

Nagy Székely Ildikó

Halmágyi Ildikó biológus, az állatkert pedagógiai programokat lebonyolító munkatársa a vadaspark bejáratánál
meleg teával várta az érkezőket, majd nemsokára elkezdődött a rolleres felvonulás. A menetet öt helyszínen – a
tevék, a gyűrűsfarkú makik, a medvék, a zebrák és az
oroszlánok „rezidenciájánál” – stoptábla állította meg. A

kijelölt pontokon különböző kérdésekre kellett megfelelni
– többek között arra, hogy mit raktároz a teve a púpjában,
hány fehér és hány fekete gyűrű van összesen a makik farkán és milyen távolságból hallatszik az oroszlánordítás –,
majd a tippelős játék végén Halmágyi Ildikó a helyes válaszok kapcsán a szóban forgó állatokról mesélt. Ezt követően minden helyszínen látványetetésre is sor került.
Ezúttal is nagy sikere volt a felkötött húsért küzdő oroszlánok produkciójának, de a többi állatkerti lakó is megörvendeztette a gyermekeket.
Az állati rollerezésnek jótékonysági jellege is volt. A
szervezők a daganatos betegséggel küzdő kiskorúakat támogató Little People Egyesület számára gyűjtöttek új játékokat, könyveket, kifestősöket, és a világnapon több zsák
adomány érkezett az állatkertbe – tudtuk meg Halmágyi Ildikótól.

A holokauszt romániai emléknapja alkalmából a marosvásárhelyi zsidó hitközség együttműködésével a Maros megyei prefektúra megemlékezést szervez október 11-én,
pénteken déli 12 órakor a marosvásárhelyi Călăraşilor (volt
Kossuth) utcai Zsidó mártírok emlékműnél.

A plébániatemplomban
a missziós kereszt

Az 52. eucharisztikus kongresszusra való készülés
jegyében a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébániatemplomba érkezik a missziós kereszt. Ez alkalomból ma
és holnap egész napos egyházi szertartásokra kerül sor a
templomban. Ma délelőtt 10 órakor papi recollectiós szentmisével indul a nap, 11 órától szentségimádás lesz, a miszsziós kereszt bemutatására 17.45-kor kerül sor, az együttlét
a 18 órakor kezdődő szentmisével zárul. Szerdán 8–17 óra
között csendes szentségimádás lesz a templomban, a program a 18 órai szentmisével zárul.

Jogi tanácsadás

Október 9-én, szerdán délután 4 órától szerkesztőségünk
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár
Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos
minden iratot.

II. Gyermek-szólótáncverseny

A Táncolj Velünk Egyesület és a Maros Művészegyüttes október 11-én, pénteken 15 órától tehetséges néptáncos gyermekeknek ad lehetőséget a bemutatkozásra. A Maros
Művészegyüttes kövesdombi termében 2. alkalommal zajló
gyermek-szólótáncverseny célja az ifjú tehetségek feltérképezése és bátorítása arra, hogy egyénileg vagy párban felkészüljenek, és a legjobb tudásukat mutassák be szakmai
zsűri előtt. Bővebb tájékoztatás a 0751-013-707-es, 0751065-876-os telefonszámokon, illetve az esemány Facebook-oldalán.

Cserkésztoborzó

A marosvásárhelyi 30. sz. gróf Teleki Sámuel cserkészcsapat negyedik, ötödik, hatodik és hetedik osztályos gyermekeket hív csapatába. A találkozókra szombatonként a 7-es
Számú Általános Iskolánál (a November 7. piac mellett)
kerül sor, a negyedikeseket délelőtt 10 órára, a felső tagozatosokat déli 12 órára várják. Bővebb tájékoztatás a 0746799-057-es telefonszámon.

Az én kreatív világom
– gyermekkonferencia

Tehetségüket, ügyességüket megmutatni kívánó gyermekek jelentkezését várják óvodás kortól 18 éves korig Az
én kreatív világom című gyermekkonferenciára, amelyre november 9-én, szombaton Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes kövesdombi székhelyén kerül sor Csíki
Andrea klinikai pszichológus, iskolai tanácsadó szervezésében. A rendezvényre színházi produkcióval, verssel,
énekkel, tánccal, stand up jelenettel, illetve bármilyen más,
kreatív műsorral lehet jelentkezni október 15-ig. A konferencia különlegessége, hogy a bemutatók szüneteiben kézműves és egyéb olyan alkotásokból nyílik vásár, amelyeket
gyerekek készítettek és árusítanak. Jelentkezni Csíki Andreánál a 0751-207-926-os telefonszámon vagy a
heartcare.andrea@gmail.com e-mail-címen lehet.

Gyulára kirándul a Nagyinet

November 15–17. között Gyulára kirándulnak a Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja által működtetett Nagyinet
program résztvevői. A kirándulás programjában fürdés és
városlátogatás is szerepel. A helyek száma korlátozott. Bővebb tájékoztatást kérni és feliratkozni Illyés Claudia könyvtárosnál lehet a 0748-741507-es telefonszámon, illetve a
kövesdombi könyvtárban.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Korunk: Fiatal erdélyi vállalkozók kezdeményezései
Három évtizedet hagytunk magunk mögött a diktatúra
bukása óta. Azóta vissza-visszatérő téma az erdélyi magyar
társadalom apadása, a romániai életfeltételek romlása. Nem
vigasz számunkra, hogy időközben milliós nagyságrendűre
ugrott többségi román honfitársaink expatriálása. Amikor
2014-ben a Korunk – elsőként az országban – számba vette
a külföldön élő román közösségeket (a hagyományosokat
és az új egzisztenciát teremtőkét), még csak négy-öt millióra lehetett becsülni ezt a létszámot. Nemzetközi felmérések szerint ez a szám jelentősen növekedett, s úgy tűnik, a
közeljövőben sem fog csökkeni.
Ezzel a megállíthatatlannak látszó folyamattal szembemegy egy másik jól felismerhető és egyre inkább körvona-

lazódó tendencia: a szülőföldi életfeltételek megteremtésének korszerű lehetősége a kis- és középvállalkozások beindításának segítségével. Ezekre a – szakszerű
pályázásoknak köszönhető – lehetőségekre próbáljuk felhívni a figyelmet ebben a lapszámban.
Azzal a felismeréssel, amit Világablak rovatunk szerzői
így fogalmaznak meg: a vállalkozásindítás nem férfiprivilégium. Amit messzemenően alátámaszt Geambaşu Rékának az anya vállalkozókról írt felmérése, Zörgő
Noéminek a székelyföldi mikrovállalkozások sajátosságait elemző esszéje, továbbá Molnár Judit Bihari eseményszervezők és Kilyén Barna Parajdi Lepkeház című
„közelképe”. (közlemény)

Portré Benedek Elekről az Erdély TV-ben

Benedek Elek születésének 160. és halálának 90. évKövessék a ma 20.30-kor kezdődő Kulfordulója alkalmából portréműsorral emlékezik a nagy túrcseppet, vagy a műsor ismétlését holnap
mesemondóra az Erdélyi Magyar Televízió.
16.30-kor.

RENDEZVÉNYEK

Szentanna – könyvbemutató

A Boér Hunor és Tamás Sándor szerkesztésében megjelent Szentanna című kötetet mutatják be október 10én, csütörtökön 17 órától a marosvásárhelyi Bernády
Házban. A Kós Károly Alapítvány által szervezett eseményen vetített előadást tart Tamás Sándor, Kovászna
Megye Tanácsának elnöke A Szent Anna-tó képi megjelenítése 1914 előtt címmel. A rendezvény házigazdája
Markó Béla, a Kós Károly Alapítvány elnöke.

Kamarazeneest

Ma 19 órakor a Román Művészeti Intézet és a Román
Zeneszerzők és Muzikológusok Szövetségének támogatásával kamarazeneestnek ad otthont a Kultúrpalota
kisterme. Közreműködik a Gaudeamus vonósnégyes. A
rendezvényre a XXIX. Constantin Silvestri nemzetközi
zenei fesztivál keretében kerül sor.

Rendkívüli vokálszimfonikus
hangverseny

Szintén a XXIX. Constantin Silvestri nemzetközi zenei
fesztivál keretében rendkivüli vokálszimfonikus hangversenyre várják a klasszikus zene kedvelőit október
10-én, csütörtökön 19 órakor a Kultúrpalota nagytermébe. A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfoni-

kus zenekarát Fakhraddin Kerimov azerbajdzsáni karmester vezényli, gordonkán közreműködik Jan Bogdan
szlovákiai művész, valamint a filharmónia vegyes kara.
Műsoron: Vasile Cazan-, Sosztakovics-, E. Elgarművek. A hangversenyre a 2-es számú hangversenybérletek érvényesek.

Maros kamara-táncfesztivál

A Boróka Ifjúsági Egyesület és a Maros Művészegyüttes
közös szervezésében október 12-én, szombaton délelőtt
10 órától a művészegyüttes kövesdombi termében másodszor tartják meg a Maros kamara-táncfesztivált. A cél:
lehetőséget teremteni arra, hogy az erdélyi néptáncegyüttesek szakmai zsűri előtt bemutatkozzanak. A jelentkezők
folklór kategóriában és autentikus néptáncra épülő táncszínház kategóriában mutathatják meg tánctudásukat.

Kányádi-emlékműsor

Október 15-én, kedden 19 órakor a Maros Művészegyüttes Valaki jár a fák hegyén című, Kányádi Sándor
emléke előtt tisztelgő műsora látható az együttes kövesdombi székházában. A „vidékeket”, ahol a költő különleges eseményekkel teli életét élte, táncok jelenítik
meg. Rendezés, koreográfia: Juhász Zsolt, forgatókönyvírás, szerkesztés: Novák Ferenc Tata. Jegyek elővételben a Maros Művészegyüttes jegyirodájában
hétköznaponként 16 és 19 óra között kaphatók, jegyfoglalás a 0757-059-594-es telefonszámon.
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Energiabiztonsági fejlesztések

Tovább javul Magyarország gázellátásának
biztonsága

A magyar–román kétirányú gázszállítás lehetőségének megteremtésével tovább javul az ország gázellátásának biztonsága – jelentette ki a magyar
külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Csanádpalotán.

Szijjártó Péter az FGSZ. Zrt. csanádpalotai kompresszorállomásának átadásán azt mondta, Magyarország és Románia
gázvezetékrendszereinek összekötése és a szállítási kapacitás
megnövelése az elmúlt öt esztendő legfontosabb energiabiztonsági fejlesztése Magyarországon. Miután Romániában is
befejeződnek a fejlesztések, 2020 májusától mindkét irányba
legalább 1,75 milliárd köbméternyi gáz szállítására nyílik lehetőség évente – tette hozzá.
A miniszter hangsúlyozta, a beruházás egész Délkelet-Európa számára nagy előrelépés, hozzájárul ahhoz, hogy a bolgár-román-magyar-osztrák energiafolyosó létrejöhessen.
A fejlesztés következő ütemében a kétirányú gázszállítás
éves kapacitását 4,4 milliárd köbméterre növelik – tudatta a
politikus.
Szijjártó Péter kifejtette, az Európai Unió előtt álló egyik
legnagyobb kihívás az energiaellátás egyoldalúságának kiküszöbölése. Közép-Európában a gáznak nagy szerepe van az
ipar működése és a lakosság ellátása szempontjából. A gázellátás eddig alapvetően egy forrásból és egy útvonalon történt
– mondta.
Kifejtette, az észak-déli infrastruktúra kiépítése a térség
stratégiai érdeke. Hozzájárul ahhoz, hogy az azerbajdzsáni
gázmezőkből elinduló szállítások elérjék a régiót, a Görögországba érkező LNG-t (cseppfolyósított gáz) számításba lehessen venni az ellátásban, ahogy a Fekete-tenger off shore
mezőin egyszer meginduló kitermelést is – hangsúlyozta a miniszter. Közölte, Közép-Európa ellátásbiztonságában akkor
lesz előrelépés, ha a szavakat tettek követik: minden ország

fejleszti szállítórendszerét és létrejönnek az összeköttetések a
nemzeti gázvezetékek között. Mindennek akkor lesz értelme,
ha új forrásokat is számításba vehetünk a térség gázellátása
szempontjából – mutatott rá Szijjártó Péter.
A politikus leszögezte, Magyarország elvégezte a házi feladatát: a nemzeti szállítórendszer működik, a nemzetközi öszszeköttetéseket folyamatosan fejlesztik. Itt van az ideje annak,
hogy mindenki elvégezze a régióban és globálisan is a saját
házi feladatát – mondta.
Közölte, nyugati irányból gyakran fogalmazzák meg az elvárást az energiaellátás diverzifikációja érdekében, az ehhez
szükséges segítséget azonban nem mindig adják meg. Sem
Románia, sem Magyarország nem akadálya annak, hogy újabb
gázforrásokat vehessenek számításba a térség ellátásakor, a
kérdés csak az, lesz-e valaha, és ha igen, mikor a Fekete-tengeren gázkitermelés – mondta a miniszter.
Szijjártó Péter közölte, Magyarország minden szomszédos
országgal dolgozik a gázhálózatok összekötésén. A Szerbiával
való együttműködés egyik célja, hogy a török áramlat második
szálán érkező gáz is eljuthasson Közép-Európába. Amennyiben a bolgár rendszerüzemeltető megadja a gázminőségre vonatkozó garanciát, akkor október végén 10 milliárd köbméter
gázra írható ki kapacitáslekötési eljárás a magyar–szerb határra – mondta.
Ferencz I. Szabolcs, az FGSZ. Zrt. elnök-vezérigazgatója
elmondta, egy évtizede dolgoznak a magyar–román gázvezetékrendszer összeköttetésén. A kompresszorállomás kialakításával lehetővé vált, hogy a korábbi magyar–román irányú
szállítás mellett évente 1,75 milliárd köbméternyi gázt lehessen szállítani Magyarországra, ami a magyar fogyasztás egyötöde.
A 6 milliárd forintos beruházást a cég saját finanszírozásban
valósította meg, mintegy egy év alatt – tudatta. (MTI)

Őrizetbe vételek Londonban
a környezetvédelmi tüntetéssorozat első napján

Csaknem kéttucatnyi tüntetőt vett őrizetbe a Scotland Yard hétfőn, a nemzetközi környezetvédelmi tüntetéssorozat londoni demonstrációinak első
napján.

Az Extinction Rebellion nevű kampánycsoport London legforgalmasabb főútvonalain és
hídjain próbálja megbénítani a közlekedést a
következő két hétben. Aktivistái hétfőn letáboroztak más helyszínek mellett a parlament épületének közvetlen közelében ívelő Westminster
hídon, valamint a Temze mentén húzódó Victoria rakparton.
A csoport tagjai a védelmi minisztérium épületének tőszomszédságában, a kormányzati főutca, a Whitehall közepén egy Trident rakéta
makettjéhez láncolták magukat.
A tengeralattjárókra telepített Trident rakéták
az önálló brit nukleáris csapásmérő kapacitás
fő elemei.
Az Extinction Rebellion tüntetői több londoni helyszínen
autókhoz láncolták magukat.
A Scotland Yard hétfői tájékoztatása szerint eddig összesen
21 embert vettek őrizetbe. A rendőrségi fellépés már a hétvégén megkezdődött: szombaton nyolc, vasárnap három őrizetbe
vétel történt.
A hétvégén őrizetbe vettek ellen a londoni rendőrség beszámolója szerint a közrend megzavarására irányuló összeesküvés, illetve a rendőrség tevékenységének akadályozása a vád.
Az Extinction Rebellion fél éven belül másodszor szervezett nagyszabású tiltakozássorozatot Londonban.
A csoport áprilisban szintén a brit főváros legforgalmasabb
főútvonalain és hídjain próbálta megbénítani a közlekedést.
Aktivistái akkor a Waterloo hídon, a két leghíresebb bevásárlóutca, a Regent Street és az Oxford Street találkozásában lévő
Oxford Circus forgalmi csomópontban, valamint a parlament
épületegyüttese előtti téren vertek tábort több hétre.
Az Extinction Rebellion a húsvéti hétvégén megpróbálta
megbénítani a legforgalmasabb európai repülőtér, a londoni

Peszkov arra reagált, hogy az amerikai fegyveres erők
Recep Tayyip Erdogan török elnök bejelentése szerint elkezdtek kivonulni Északkelet-Szíriából. Ezt megelőzően Washington közölte, hogy az Egyesült Államok nem bonyolódik bele
szíriai szövetségese, a helyi kurd fegyveres koalíció ellen indítandó török hadműveletbe.
A szóvivő szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök és Erdogan
nem vitatta meg előzetesen a kurdok ellen készülő török offenzívát. Hozzátette ugyanakkor, hogy Oroszország és Török-

Költségvetés-kiigazítás pénteken

Pénteki ülésén készül elfogadni a kormány a költségvetés-kiigazítást – jelentette be Viorica Dăncilă miniszterelnök. Ugyanakkor meggyőződésének adott
hangot, hogy az egy nappal korábban, csütörtökön
szavazásra bocsátandó bizalmatlansági indítványt
nem fogja elfogadni a parlament. A kormányfő nyilatkozatában bírálta Klaus Iohannis államfőt, amiért
több alkalommal is kijelentette, hogy a jelenlegi kormányt félre kell állítani. (Agerpres)

Állampapír-kibocsátás

Újabb lakossági állampapírokat bocsátott ki hétfőtől
a pénzügyminisztérium a Tezaur program keretében.
A Hivatalos Közlönyben megjelent kibocsátási tájékoztató értelmében a kötvények névértéke 1 lej; futamidejük egy, két, illetve három esztendő, ennek
függvényében évi kamatuk 3,5, 4, illetve 4,5 százalék. Az állampapírokat hétfőtől október 31-éig lehet
jegyezni a kincstár helyi fiókjaiban, továbbá október
30-áig a városi, 29-éig pedig a vidéki postahivatalokban. A kötvények kamatadómentesek. Eugen Teodorovici pénzügyminiszter szerint az év elejétől mintegy
50 ezer román állampolgár összesen több mint 2,6
milliárd lejt fektetett be a Tezaur program keretében
kibocsátott állampapírokba. (Agerpres)

Börtönbüntetésre ítélt ügyész

Vesztegetés elfogadása miatt jogerősen négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélték a főügyészség egyik
volt ügyészét. A legfelsőbb bíróság elutasította hétfőn
a Cătălin Nicolae Ceort által benyújtott óvást, és
fenntartotta a perében 2018 májusában kimondott
alapfokú ítéletet, amely szerint az egykori ügyésznek
négy évet kell börtönben ülnie. Ugyanabban az
ügyben Victor Ignat volt ügyvédet három év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték vesztegetés elfogadásában való bűnrészesség miatt. A
korrupcióellenes ügyészség (DNA) szerint 2016 decemberében az akkor ügyészi tisztséget betöltő Cătălin Ceort 260 ezer eurót kért Victor Ignat ügyvéden
keresztül egy adócsalással és pénzmosással gyanúsított üzletembertől (aki tanúként csatlakozott a perhez), cserébe azért, hogy számára kedvező döntést
hozzon az ügyében. A volt ügyészt rajtakapták, amint
átvett 30 ezer eurót az üzletembertől. (Agerpres)

Havazott a hegyekben

Forrás: Washington Times

Heathrow működését is, ez azonban a rendkívüli rendőrségi
készenlét miatt nem sikerült.
A csoport az augusztus végi hagyományos háromnapos hétvégén is Heathrow forgalmának megbénításával próbálkozott,
ezúttal drónok bereptetésével a repülőtér biztonsági övezetén
belülre. Ez a kísérlet is kudarcba fulladt, mivel a repülőtér a
brit hadsereggel és a rendőrséggel együttműködve olyan berendezéseket telepített, amelyek észlelik és zavarják a drón és
a távirányító készülék közötti rádiókapcsolatot, így a környezetvédelmi aktivisták el sem tudták indítani a repülő szerkezeteket.
Az Extinction Rebellion közölte, hogy a mostani megmozdulások a tavaszi akciósorozatnál ötször nagyobbak lesznek.
A csoport várakozása szerint a következő két hétben 30 ezren
vesznek részt a londoni tiltakozó demonstrációkban.
Az Extinction Rebellion olyan törvényeket követel, amelyek alapján 2025-ig zéróra csökkenne Nagy-Britanniában a
globális felmelegedést okozó szennyezőanyagok kibocsátása.
A csoport tavaszi megmozdulásai idején a rendőrség 1100
embert vett őrizetbe. (MTI)

Moszkva reméli, hogy Ankara tiszteletben tartja
Szíria területi épségét

Oroszország arra hívja fel Törökországot, hogy tartózkodjon az olyan lépésektől, amelyek akadályoznák a szíriai rendezést, és bízik benne, hogy a Szíria
északkeleti részén tervezett hadművelete során
tiszteletben fogja tartani az arab ország területi és
politikai épségét – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a
Kreml szóvivője újságíróknak hétfőn Moszkvában.

Ország – világ
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ország között folyamatos a katonai és a titkosszolgálati kapcsolattartás. Megítélése szerint korai még következtetéseket
levonni azzal kapcsolatban, hogy milyen hatással lesz a rendezési folyamatra az Erdogan által bejelentett északkelet-szíriai amerikai csapatkivonás. Úgy vélekedett, hogy az ügyben
meg kell várni Washington hivatalos nyilatkozatát.
A török katonai erők célja egy ütközőövezet, egy biztonsági
zóna megteremtése, ahol elhelyeznék a Törökország területén
lévő szíriai menekülteket, illetve hogy a területről kiszorítsák
a kurd fegyveres koalíciót. Erdogan korábban többször is arra
figyelmeztetett, hogy ha a zónát szeptember végére nem hozzák létre, akkor Törökország kénytelen lesz a saját katonai terveit végrehajtani.
Korábban a kurd koalíció közölte, hogy felveszi a harcot a
török hadsereggel, ha behatol Szíria északkeleti részébe.
(MTI)

Több helyen is havazott hétfő éjszaka Hargita megyében; három országútszakaszon megelőzésképpen csúszásgátló anyagot szórtak le. A brassói
regionális útügyi igazgatóság tájékoztatása szerint
összesen mintegy 12 tonna sót szórtak le az útkarbantartók Hargita megyében a 12C jelzésű országúton, a Gyilkos-tó környékén, a Csíkszeredát
Székelyudvarhellyel összekötő 13A jelzésű úton, illetve a 13B jelzésű országúton, a Bucsin-tető térségében. Hargitafürdőn hétfő reggelre mintegy 5
centiméteres, a Radnai-havasokban négy centiméteres hóréteg alakult ki; Máramaros megyében a hőmérséklet fagypont alá csökkent. A transzfogarasi úton
kötelező a téligumi-használat, a Fogarasi-havasokban,
2000 méteres magasság fölött levő Bâlea-tónál 17
centiméteres a hóréteg vastagsága. November 1-jéig
még a transzfogarasi úton is el lehet jutni a Bâlea-tóig,
e dátum után azonban a Bâlea-vízeséstől csak felvonóval közelíthető meg a tó. (Agerpres)

Szemellenzős kampány

(Folytatás az 1. oldalról)
indítvány is elbukik, folytatják a kormányzást, sőt az elnökválasztást is megnyerhetik. Csütörtökön szavaz a
parlament, a kormány meg pénteki ülésén készül elfogadni a költségvetés-kiigazítást. A miniszterelnöknek
meggyőződése, hogy vannak olyan felelős szociáldemokrata, illetve más alakulatokat képviselő honatyák,
akik „tudatában vannak annak, hogy az országnak stabilitásra van szüksége”.
Beszéljünk a többi jelöltről is. Ezek egy-két kivétellel
főleg a nacionalista retorikára alapoznak, nem is gondolnak arra, hogy a választók talán bölcsebbek náluk.
Csupán az RMDSZ kér és ajánl respektet, személyeskedés és sértegetés nélküli korteskedésben reménykedik,
fiatalos, lendületes kampánystílust ígér. A magyarok jelöltjének üzenetei nem csupán a magyaroknak szólnak,
hanem minden román állampolgárnak. Véleménye szerint olyan politikusokra van szükség, akik jövőképet tudnak nyújtani az országnak. Az RMDSZ elnökjelöltje
szerint „a respekt szót értik a magyarok és a románok,
és ebből kell kiindulni”. Ugyanis ha van tisztelet az
állam részéről a polgárok irányába, akkor lesz tisztelet
az állampolgárok részéről is, ha van tisztelet, akkor van
bizalom, és ha van bizalom, akkor lehet építkezni, társadalmat építeni.
Ez az, ami végképp hiányzik a többi tizenhárom jelölt
kampányszövegéből.
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a marosvásárhelyi RMDSZ

Befejezték a Bethlen Gábor-szobrot

Nem mindig lehet megtenni azt, amit kell, de
mindent meg kell tenni, amit lehet – Bethlen
Gábor szavaival indította október 7-i sajtótájékoztatóját Vass Levente parlamenti képviselő, amelyen a Marosvásárhelyen november
15-én felállítandó Bethlen Gábor-szoborral
kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatta a
sajtó képviselőit.

Mózes Edith
A sajtótájékoztatón jelen volt Kali István, a marosvásárhelyi RMDSZ ügyvezető elnöke és Magyary
Előd városi tanácsos, akiknek nagy szerepük volt
abban, hogy a szobor elkészülhetett. Kali István a
szükséges hivatalos akták elkészítésében segített, Magyary Előd pedig a polgármesteri hivatallal tartotta a
kapcsolatot.
Vass Levente kiemelte, hogy Bethlen Gábor november 15-én született, és 49 évesen, ugyancsak november 15-én halt meg. Ez azért fontos, mondta, mert
október 23., a fejedelemmé avatás és november 15.
között szeretné felállítani a szobrot a marosvásárhelyi
RMDSZ, közösen a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatallal.
A sajtótájékoztatón egy kisfilmet mutattak be a
Bethlen-szoborról, majd a képviselő kijelentette: az
elmúlt három évben a Bethlen Gábor-szobor felállításának a projektje azt bizonyítja, hogy közös terveket
lehet békével, kompromisszumokkal, a magyar közösségre való odafigyeléssel megvalósítani. „Hiszem,
hogy a Bethlen Gábor-szobor felállítása nagy jelentőséggel bír, bizakodást és hitet ad a marosvásárhelyi
magyaroknak, hogy lehet Marosvásárhelyen jobb
élet, és lehet – megfelelő stratégiával és taktikával –
eredményeket elérni.” Ez az első eset, hogy egy magyar vonatkozású szobor elkészítésének és felállításának a költségeit teljes egészében az önkormányzat
állja.
Elmondta, hogy a polgármesteri hivatal illetékeseinek, igazgatóságainak felhatalmazásával személyesen járt el a minisztériumban a különböző
jóváhagyások ügyében, amelyeket hétfőn át is adott
az illetékeseknek. Mint mondta, a jelenlegi állás szerint az egyetlen lépés, amit még a polgármesteri hi-

Marosvásárhely 2030

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

vatalnak meg kell tennie, az, hogy az építkezési engedélyt kiállítsa. „Nincs tehát akadálya annak, hogy
helyi szinten, egyezséggel ezt a szobrot a magyar és
a román emberek örömére felállítsuk Marosvásárhely
központjában” – jelentette ki a képviselő.
Hozzátette: a végrehajtási szerződés határideje
2019. november 27. A törvényes keretek megengedik,
hogy az építkezési engedély kibocsátását követően,
még november folyamán felállítsák a szobrot.
„A szobor készen van, a talapzat szintén, Marosvásárhelyre szállításának nincs akadálya. November 15ig bőséges idő áll rendelkezésre, hogy ez
megvalósuljon.”
Vass Levente elmondta, hogy 2017-ben az
RMDSZ-nek sikerült a költségvetésben egy akkora
összeget elkülöníteni, aminek köszönhetően a szoborállításra a versenypályázatot ki lehetett írni. Fontosnak nevezte azt is, hogy az elmúlt hónapban sikerült
az áprilisban, az éves költségvetés elfogadásánál elkülönített egymillió lejből 267 ezret a művésznek átadni. Véleménye szerint ez is bizonyítja, hogy valós
szándék létezett, hogy ez a szobor felállításra kerüljön. Reményét fejezte ki, hogy a szoboravatás „békés,
közös ünnep lesz Marosvásárhelyen”.

Párbeszéd a jövőképről

nélküli, ugyanis a politikai pártok –
elsősorban az RMDSZ – ugyan tartottak mindenféle konzultációkat,
de most alapvetően szakmai jellegű
és kifejezetten technokrata módon
próbáljuk a kérdéseket felvetni,
hogy megfogalmazzuk, milyen Marosvásárhelyt szeretnénk 2030-ra.
Számtalan konfliktus, frusztráció,
ellenségeskedés van a városban
még a magyar közösségen belül is.
Azt szeretnénk, hogy valamiféle
közmegegyezést teremtsünk. Marosvásárhely fejlődése érdekében
fogtunk bele ebbe a munkába, és
nem valakik ellen szeretnénk dolKarácsonyi Zsigmond
gozni. Arra törekszünk, hogy meghatározzuk azokat a társadalmi
Portik Vilmos: – A marosvásárhe- csoportokat, rétegeket, amelyekkel
lyi társadalmi párbeszéd előzmény meg tudjuk rajzolni a konszenzusos

Példátlan közösségépítő kezdeményezésként harangozta
be Portik Vilmos azt a konzultációsorozatot, amelyet az
RMDSZ megyei elnökének a
kezdeményezésére folytatnak
az élhető Marosvásárhely jövőképének megrajzolásáért.
A tevékenység koordinátora
mellett a programindító sajtótájékoztatón jelen volt
Tamási Zsolt iskolaigazgató,
Gál Sándor mobilitás-szakértő,
Kádár Zoltán sportújságíró és
Nyulas Bernát vállalkozó.

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

jövőképet. Arra gondoltunk, hogy a
vállalkozásfejlesztés, a gazdasági
környezetnek a fejlesztése az okosváros koncepciójában, kulturális
kérdésekben, a civil szervezeti élet
ösztönzésében, a sportfinanszírozás
kérdése, a mobilitás életbevágóan
fontos ügye a városnak, a környezettudatosság, az egészségügy, a szociális vonatkozású, családbarát
környezet, az egyházi élet vonatkozásaiban, oktatási kérdések megvitatására hivjuk a marosvásárhelyieket. Ugyanakkor ez a kör bővülhet folyamatosan újabb célcsoportokkal, mivel nem akarunk kizárni
egyetlen csoportot sem. Az eddig
beazonosított csoportok esetében
megkerestünk olyan köztiszteletben
álló személyeket, akik már tettek le

Tüntetéssorozat kerékpárutakért

A Pro Biciclo Urbo egyesület
figyelemfelkeltő eseménysorozatot szervez, amellyel felhívják a figyelmet a kerékpárutak kiépítésének fontosságára. A szervezők minden
hónap második csütörtökén
Marosvásárhelyen más-más
útvonalon vonulnak fel kerékpárokkal, és bárkit szívesen
látnak a megmozduláson.

A szerkesztőségünkbe eljuttatott
közlemény szerint az eseménnyel
az a cél, hogy felhívják a figyelmet
többek között arra, hogy a kerékpárosok ugyanúgy a forgalom résztvevői, mint az autósok, és ezért
megfelelő tisztelet és odafigyelés illeti meg őket a közutakon. Marosvásárhelyen még mindig veszélyes
kerékpárral közlekedni, mert nincs
kiépítve a megfelelő infrastruktúra
(kerékpársávok, utak stb.). Mindezek mellett fontos tudatosítani azt
is, hogy a kerékpározás alternatív
közlekedési mód, amely csökkentheti az autóforgalmat és ezáltal a
légszennyezést. Az élhetőbb városban szükségünk van megfelelő
közszállításra, alternatív közlekedési lehetőségekre, közösségi terekre, amelyek hiányoznak, a
jelenlegi városvezetés mindezeket
nem tartja fontosnak.

Az események során a résztvevők előre megszabott útvonalon bicikliznek a város területén, betartva
a közlekedési szabályokat (elsőbbségadási szabályok, jelzőlámpák,
irányváltoztatás stb.). A résztvevőket arra kérik, hogy a szabályoknak
megfelelően legyen felszerelve a
bringájuk (fékek, lámpák, macskaszemek, csengő stb.). Az első felvonulás október 10-én 18 órától
lesz. A résztvevőket a Nemzeti
Színház mögötti parkolóba várják.
Innen indul a menet a következő
útvonalon: Aurel Filimon utca,
Călăraşilor utca, Rózsák tere,
Győzelem tér (kétszer kerülik meg
a főteret), 1918. December 1. út,
Ştefan cel Mare utca, Bolyai Farkas utca, Mihail Kogălniceanu
utca, Bernády György tér, Petőfi
Sándor tér, Rózsák tere (kétszer
megkerülik a főteret), Călăraşilor,
Aurel Filimon utca. A térkép megtekinthető
a
https://www.bikemap.net/en/r/5348
306/ internetes elérhetőségen.
A felvonuláson 14 éven felüliek
vehetnek részt a korábban felsorolt
feltételek betartásával. Amennyiben
lehet, viseljenek láthatósági mellényt. A Pro Biciclo Urbo tagjai
sárga mellényben képviselik majd
az egyesületet. (v.gy.)

Fotó: Nagy Tibor (archív)

valamit a marosvásárhelyi közösség
asztalára. Jövő év elejére egy szakmailag megalapozott vitairatot szeretnénk készíteni, amelyben már a
román közösséget is meg szeretnénk szólítani. Ezt a párbeszédet
román nyelven is fogjuk folytatni.
Létrehoztunk egy weboldalt marosvasarhely.ro címen, ahol követhető
lesz a munkánk. Figyelembe veszszük, hogy vannak a magyar közösségnek sajátságos szempontjai,
például oktatás vagy épített örökség
tekintetében.
Tamási Zsolt: – Van egy demográfiai előrejelzés, amely azt mutatja,
hogy mi várható gyerekmozgás
szempontjából a következő tíz
évben. Ott vannak azok az érintett
felek – szülők, tanárok, intézmények –, amelyeknek ezzel valamit
kezdeniük kellene, és gyakorlatilag
nem látok koncepciót arra, hogyan
képzelik el hosszú távon a vásárhelyi oktatási hálózatnak a fejlesztését, kialakítását. Folyamatosan
elhangzik, hogy a szakoktatást erősíteni kell, hogy a központi iskola
elszívja a negyedbeli iskolától a diákot. A negyedbeli iskoláknak változik az etnikai összetétele. Senki
nem fogalmazta meg, hogy valójában mire van szüksége a marosvásárhelyi iskolába járó gyereknek és
a szülőnek, és azt sem, hogy milyen
félelmek fogalmazódnak meg azon
iskolák pedagógusaiban, ahol elfogynak a gyerekek. Akkor lehet értelmesen
egy
koncepciót
kidolgozni, ha előtte meghallgatjuk
az érintetteket, és odafigyelünk a
problémákra.
Gál Sándor: – A mobilitással a
Közösségi Alapítvány már hat-hét
éve foglalkozik. Eleinte a biciklisek
ügyét akartuk megoldani nagy harcosan, de rá kellett jönnünk, hogy a
közlekedésben részt vevő többi szereplő szempontjait is figyelembe

kell venni. A városnak született
ugyan egy mobilitási terve, de csak
azért, hogy a város pályázhasson
uniós támogatásra. Ezt sajnos
eléggé összecsapták, és főleg az autósok igényeire koncentrál. A jelenlegi városvezetés azokat a
projekteket részesíti előnyben, amelyek az autósoknak kedveznek. A
mostani kezdeményezéssel lehetőség lenne arra, hogy átnézzük ezt a
mobilitási tervet, és új ötleteket
vonjunk be azzal kapcsolatban,
amit a fenntartható közlekedésért
tenni tudnánk. Lehet, hogy új prioritási listát kellene összeállítani. Vásárhelyen nagyok sok jó ötlet
nagyon rosszul van alkalmazva. A
mobilitás valójában a metropolisövezet kérdése, mivel létrejöttek
azok az „alvó falvak”, ahonnan az
egész család ingázik a városba,
munkahelyre vagy iskolába. Ez is
hozzájárul ahhoz, hogy egyre élhetetlenebb a közszállítási gondokkal
küzdő város.
Kádár Zoltán: – Marosvásárhelynek eltűnnek a terei, elfogynak
a sportpályái. Legutóbb a Pandúrok
sétányon csináltak sportpályából
parkolót. A sport kérdése szervesen
kötődik a mobilitáshoz. Egy egészséges társadalomnak szükséges a
testmozgás. Külön kell beszélnünk
a tömegsportról és a teljesítménysportról. Az sem mellékes,
hogy a sport az egyik legjobb reklámhordozója egy közösségnek.
Nyulas Bernát, a Szentgyörgy
Menedzserklub alelnöke szerint a
vállalkozóknak is felelősségük van
abban, hogy milyen a közélet, és
cselekvően részt kell vállalniuk
benne.
A kezdeményezés sikere nagyban függ attól is, hogy a marosvásárhelyi polgárok milyen mértékben
támogatják a felmérést végző szakembereket.
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Az Európában is páratlan népművelő

Bandi Dezső 1919–1995

Bandi Dezső feleségével, Siklódi Katalin nyugalmazott tanítónővel

„Amit végzek, arra nincs státus. És én mégis csinálom.
Szükségből? Belső kényszerből? Ha mást tennék, nem
lenne nyugodalmam” – nyilatkozta a 2005-ben elhunyt
Bandi Dezső képzőművész,
népművelő, művészeti író, aki
október 7-én töltötte volna a
századik évét.

Bodolai Gyöngyi

A budapesti Képzőművészeti
Főiskolán szerzett ismeretek birtokában fafaragásban, kerámiában
igényes, látványos, eredeti, egyéni
alkotások, emlékművek, szobrok,
kerámiák kerültek ki a kezéből.
Ízíg-vérig művész volt, minden
mozdulatával, minden gondolatával. De nemcsak műtermének „elefántcsonttornyában”, (a nehéz
munkával felépített és földcsuszamlás miatt tönkrement háza

Függöny

után egy tömbházlakásban) dolgozó művész, hanem ízig-vérig
tanár is, akit Székelykeresztúrtól
Budapestig kiváló pedagógusok
készítettek fel a pályára. Tőlük tanulta, hogy milyen csodákat tehet
egy jó tanár, akinek az a legnagyobb öröme, ha tanítványai érvényesülnek. Mivel a Kis-Küküllő
menti dombvidék festői fekvésű
falujából, Magyarsárosról származott, középiskolás tanítványai után
a népi alkotók felé fordult. A Magyar Népi Szövetség művelődési
aktivistájaként színjátszó, bábszínjátszó köröket, táncos- és dalostalálkozókat szervezett. Oktatói
tevékenysége a Maros Megyei
Népi Alkotások Háza szakirányítójaként teljesedett ki. Felleltározta,
feltérképezte a hagyományos háziipari mesterségek terén dolgozó
több ezer tehetséges vidéki ember
munkáját, megtanulta a különböző
kézművesmesterségek technikáit,
hogy tanácsot adjon helyben és le-

Kettős Kincses-premier
a Spectrum Színházban

Új bemutatónak ad otthont, rendhagyó előadás helyszíne lesz október 12-én, szombaton 7 órakor a
marosvásárhelyi Spectrum Színház.
A bemutatandó Függöny című drámát Kincses Elemér rendező, drámaíró írta nővére, P. Kincses Emese
regénye alapján. A darab cselekménye a múlt század ’70-es éveinek
végén játszódik, és egy erdélyi magyartanárnő életéről, kálváriájáról

szól, hol nevetve,
hol szomorúan. A
tanárnő nem akar
egyebet,
mint
egész embernek
maradni, erdélyi
magyar értelmiséginek.
Nincs
könnyű sorsa…
Az előadás alapkérdése: változotte azóta valami?!
Az igencsak aktuális, érdekesnek
ígérkező előadás
rendhagyó – nemcsak témája miatt,
hanem azon érdekes oknál fogva is,
hogy Kincses Elemér írta, rendezte
P. Kincses Emese
regénye alapján: a
szerzők, a rendező, a produkció,
a játszó színház –
minden és mindenki marosvásárhelyi.
Az előadás szereplői: Czikó Juliánna, Szász Anna,
Márton Emőke-Katinka, Ruszuly
Ervin. Rendező: Kincses Elemér.
Díszlet- és jelmeztervező: Takács
Tímea. A premiert követő, sorrendben második és harmadik előadásra
ez év október 13-án és 18-án este 7
órától kerül sor a Spectrum Színház
Rózsák tere 13. szám alatti székhelyén. Helyfoglalás a 0744-301-875ös telefonszámon. (Knb.)

vélben. A giccs ellenében számba
vette a beszédes népi jelképeket, és
azokat népszerűsítette a fazekas- és
faragómesterek, a kukoricaháncsot, a gyékényt, a szalmát feldolgozó,
szövő-,
fonóés
varróasszonyok körében, új funkcióval telítve alkotásaikat. Iparművészeti tanfolyamokat szervezett,
kiállítási lehetőséget teremtett
munkáik számára. Irányító tevékenységének eredményeként az
1960-as évek kezdetén, a Maros
Magyar Autonóm Tartomány területén 170 alkotási kör működött,
amelyeknek 1041 tagja volt. Az általa szervezett közel másfél száz
tárlaton több mint öt és fél ezren állították ki alkotásaikat.
Az 1968-as megyésítés nyomán
a Kisipari Szövetkezetek Maros
Megyei Szövetségének tervezője-

Könyvturi a Tékában

ként is igyekezett nyomon
követni a népi
alkotók munkáit, gyönyörű
faragott marosvásárhelyi
templombelsők is emlékeztetnek rá.
Pályája végén
a naiv festészet, szobrászat
művelőinek irányítására vállalkozott.
„Tevékenységének elméleti
indoklását” lapunk elődjében 1969-ben
megjelent
cikksorozatában
fogalmazta meg. A
Maros Megyei

Művelődési Bizottság füzeteiben
egy-egy község népi kultúrájának a
bemutatására vállalkozott.
Élete során sok elégtételben részesült, de sok gáncsoskodást is el
kellett szenvednie, mégis a legsikeresebb erdélyi, Európában is páratlan népművelőként tartjuk
számon, akinek hatása ma is elevenen él sikeres népművészek munkájában. Tevékenységét tanítbványai és azok utódai mellett
lánya, Bandi Kati textil- és képzőművész folytatja.
A munkáját elismerő kitüntetések (szülőfaluja díszpolgára, Marosvásárhely neves személyisége)
közül Göncz Árpád személyes
aranyérmes elismerésére volt a legbüszkébb, amelyet „a Székelyföldön élő magyarság azonosságtudatának, s a román–magyar
barátság ápolása érdekében, különösen a népművelés terén kifejtett
munkássága, eddigi életútja elismeréseként 80. születésnapja alkalmából” kapott.

Kötetek körforgása

Forró tea, gyertyafény és többzsáknyi könyv
várta múlt csütörtök délután a Teleki Téka kapuján betérőket. A Teleki–Bolyai-könyvtár
lassan hagyományossá vált akciója, a tékás
könyvturi számos olvasni szerető marosvásárhelyit csalogatott az épület árkádjai alá, az érdeklődés minden várakozást felülmúlt –
tudtuk meg Lázok Klára osztályvezető főkönyvtárostól.

Nagy Székely Ildikó

Diákok, egyetemisták, munkából hazatérő fiatal felnőttek és középkorúak, illetve nyugdíjasok is szép
számban jöttek szemrevételezni az elmúlt fél évben a
nyitott könyvespolcra behozott kötetek kínálatát. A
téka osztályvezetője arról is beszámolt, hogy az iskolások főleg a szépirodalmat keresték, az egyetemisták
szakkönyvekből és társadalomtudományi, történelmi
témájú kézikönyvekből válogattak, de a gyermekkönyvekre is volt kereslet. Az idősebb korosztály főleg a

5

Kriterion Kiadó klasszikus szépirodalmi műveiből csemegézett.
– Míg az egész évben működő nyitott könyvespolcról legtöbb három könyvet lehet elvinni, a könyvturik
alkalmával saját használatra mindenki annyi olvasnivalót választhat, amennyit akar. Így szeretnénk meghosszabbítani a könyvek élettartamát, körforgását. Ha
egy fiatal házaspár ezekből a kiadványokból kezdi kialakítani a közös otthoni könyvtárat, akkor már elértük
a célunkat – összegzett Lázok Klára.
A téka kapualjában és árkádai alatt a Nemzeti Színháztól kölcsönzött színes székek, asztalok tették egyedibbé a hangulatot. A felnőtteket elkísérő gyermekek
számára a Kobak könyvesbolt Pirinyó-játékos csoportja tette emlékezetessé a délutánt, így a szülők,
nagyszülők önfeledten „turkálhattak” a kiadványokkal
teli polcokon. Bár a szakadó eső miatt a szabadtéri társasjátékozás elmaradt, a mese és a sütemény minden
kis könyvbarátot jókedvre derített, és az estébe nyúló
együttlét igazi családias légkörben ért véget.
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Tűzoltóautó ajándékba

Szerkesztette:SzerPálosyPiroka

Munka nélkül segélyezés sincs

Rövidebb út Nyárádszentlászlóra

A Nyomáti-tetőt Nyárádszentlászlóval összekötő, illetve a Nyárádgálfalva–Nagyadorján
közötti út leaszfaltozásával egyelőre befejezték a községközponthoz tartozó hét település
községi útjainak a korszerűsítését. A polgármester elmondása szerint a hivatal működését nem terhelik a hitelek, a folyamatban lévő
munkálatokat pályázatok útján kivitelezik,
ugyanakkor a közösség tagjai összefognak és
önkéntes munkával járulnak hozzá kisebb létesítmények megvalósításához. Az országban
talán egyedülálló, hogy községszinten megszűnt a szociális segély folyósítása.

A Nyomát–Nyárádszentlászló közötti 38-as számú
községi út átadásával jelentősen rövidebb idő alatt értünk a
Nyárád menti településekről
Marosvásárhelyre, és fordítva.
Ez az útszakasz, valamint a
Nyárádgálfalvát Nagyadorjánnal összekötő út beruházási
munkálatai
hozzávetőleg
négymillió lejbe kerültek – tájékoztatott Karácsony Károly
polgármester, aki 1992 óta áll
a község élén.
Jelenleg épp felújítják a
gálfalvi iskolaközpontot, míg
befejezik, a szentháromsági
iskolába költöztették a diákokat. A tervek szerint a felújítás
és épületbővítés 18 hónapig

tart, a kormánypénzekből tervezett beruházás értéke
9 millió lej körüli összeg. A szentháromsági általános
iskola műfüves sportpályáját júniusban adták át. A
Leader-program révén megvalósított projekt kb.
60.000 euróba került. A községvezető elmondása szerint, míg mandátuma első éveiben hatszáz személynek folyósítottak szociális segélyt, ez mára nullára
csökkent. Kérdésünkre, hogy ezt miként sikerült elérni, kifejtette, hogy a törvény által biztosított feltételekhez kötötte a segélyek folyósítását, és mivel
azokat a segélyben részesülők nem voltak hajlandók
teljesíteni, megvonták a juttatást, és lassan elmaradoztak az igénylések is.

– Sokan hiányolják a bedei
buszjáratot, aminek hiánya
az elszigeteltség érzetét kelti
azokban, akiknek nincs saját
személyautója. A helyzet furcsasága, hogy az aszfaltút
átadása után szűnt meg a
buszjárat, állítólag utashiányra hivatkozva. Így aki
Marosvásárhelyre szeretne
eljutni, iskolába vagy orvoshoz, annak rendkívül körülményes. Nem lehetne ezen
változtatni? – kérdeztük.

Karácsony Károly polgármester

ságról felmenni Bedébe vagy
Adorjánba. Azok, akik Marosvásárhelyre szeretnének utazni, lejönnek Szentháromságra (három
kilométernyi távolság) vagy Szentlászlóra. Az iskolabusz reggel 7
órakor indul Bedéből, a sofőr bárkit szívesen lehoz Szentháromságig. (Sz.m.: Ez nem érvényes
azokra a középiskolásokra, akik 7
vagy 8 órára valamelyik marosvásárhelyi középiskolában kell legyenek.)
Az idősek gondjait a község településein a Caritas beteggondozói
révén oldják meg, nekik nem kell
utazgatni, ehhez a szolgáltatáshoz
a nyárádgálfalvi önkormányzat is
hozzájárul.

Műfüves pálya és játszótér

A nyárádgálfalvi nyolcosztályos Szentiváni Mihály
Általános Iskola igazgatójával, Gáspár Ildikóval, a
III. osztályosok tanítónőjével a szentháromsági iskolában beszélgettünk, ahol jelenleg az iskolaközpont diákjainak oktatása zajlik.

Harmadikosok egy csoportja

Építőt keresnek
a bedei kultúrháznak

Fotó: Nagy Tibor

Közszállítás nélkül Bede és Adorján

Amint a polgármester hangsúlyozta, nincs rá igény, naponta kéthárom utasról lenne szó, annyiért a
buszjáratot működtető vállalkozónak nem kifizetődő Szenthárom-

Az országban talán a legrégebbi, 29 éves testvérkapcsolatot ápol a nyárádgálfalvi önkormányzat az anyaországi Kunszigettel. A kapcsolattartás
és a csereprogramok kölcsönös ajándékozásokban is megnyilvánulnak.
Kunsziget új tűzoltóautót kapott, a sajátjukat pedig Gálfalvának ajándékozták, így most a faluban garázst építenek a jármű számára a sportpálya
mellett, és önkéntes tűzoltóalakulat létesítését tervezik.

Miért került ennyire romos állapotba csekély öt év leforgása
alatt
a
bedei
kultúrotthon, amelyet pár éve
még vadonatúj tetőzettel fotóztunk? Milyen tervei vannak az önkormányzatnak az
épületmaradvánnyal? – kérdeztük Karácsony Károlyt.

A sikeres tervek megvalósítása
mellett időnként előre nem látható
bosszúságok is beárnyékolhatják az
önkormányzat elöljáróinak az elképzeléseit. Ilyen a bedei kultúrotthon felújítása, amelyre 500.000
eurós pályázatot nyertek a Leaderpályázaton, a 2017-ben kiírt közbeszerzés nyertese azonban egy olyan
komolytalan „vállalkozó” lett, aki a
megyében már három polgármesteri hivatalt is hasonló módon átvert. A bedei kultúrotthon tetőzetét
lebontotta, valósággal szétbombázta, majd szedte a sátorfáját, és
elhúzott. Több mint fél évbe telt,

A magyar tagozattal működő iskolában 65 elemista és
60 körüli az V-VIII. osztályosok száma, iskolabusszal oldják meg az óvodáscsoport és az iskolások szállítását. Bedében és Adorjánban gyerekhiány miatt nem működik
tanintézmény, iskolabusz szállítja a környékbeli gyerekeket. A szakképzett pedagógusok
is ingáznak, az ön- kormányzat
a buszbérlet árát téríti meg.
Amint az igazgatónő hangsúlyozta, a diákok nagy részét
többnyire iskolán kívüli tevékenységekkel sikerül lekötni,
ezekben van sikerélményük és
szívesen vesznek részt bennük.
A szentháromsági iskola
műfüves sportpályája a Leader-program révén kb. 60.000
euróba került, míg a játszóteret a pedagógusszövetség támogatásával sikerült megvalósítani a nyárádgálfalvi és
szentháromsági óvodai csoportok számára. A benyújtott
pályázattal eszközbeszerzésre
is kaptak anyagi támogatást a
két tanintézmény óvodai csoportjai.

Óvodai csoport

míg sikerült felbontani vele a szerződést. „Első perctől egyértelmű
volt, hogy nem szakemberről van
szó, egyébként mesterségére nézve
muzsikus… Az ilyen jelentkezőket
semmiképp sem tudjuk kiszűrni, ez
a közbeszerzési tárgyalások online
rendszerének az átka” – mondta az
elöljáró. Bedében a jelenleg féligmeddig lebontva árválkodó épületmaradványból közösségi házat
építenének belső mosdókkal, öltözővel, könyvtárral, új villanyhálózattal, új tetőszerkezettel. A tél
beállta előtt azonban az állagmegvédésről ideiglenes tetőzettel próbálnak gondoskodni annak érdekében,
hogy a tényleges munkálatok megkezdéséig az időjárás viszontagságaitól megóvják azt, ami még áll.
Ezt követően újabb kiírás lesz, remélhetőleg kerül olyan helyi kivitelező, aki szakértelemmel és kellő
komolysággal végzi el a felvállalt
beruházási munkálatokat.
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Medvevadászat vagy hatékony vadvédelem?

Kilőhetjük Európa vadaskertjét? (2.)

Október 7-i lapszámunkban
közölt interjúnk első részében
drd. Domokos Csabával, a marosvásárhelyi Milvus Csoport
Madártani és Természetvédelmi Egyesület biológusával, vadgazdálkodási mérnökével az egyesület medvevédelmi programjáról beszélgettünk, és eloszlattunk a
nagyvaddal kapcsolatos néhány tévhitet. Folytatásunkban arra keresünk választ,
hogy a vadászati törvény tervezett módosítása mennyire
csökkenti a medvetámadások
veszélyét. A szakértő arra is
válaszol, hogy miként lehet
tudományos módszerekkel
megfékezni a jelenséget.

Vajda György

Elpuskázható lehetőség
– Egyesek azt állítják, hogy a vadászati tilalom miatt elszaporodott
– egyre gyakrabban kárt okozó –
medvék ellen a tilalom feloldása jelenthet megoldást, vagyis, ha csökkentik az állományt, akkor
megszűnhet a medveveszély.
– Ez részben igaz, de a jogszabály csapdahelyzetbe hozza az országot. Több európai országgal
szemben, ahol a medvéket és a farkasokat kiirtották, nálunk bőven
van belőlük. Ezzel azonban úgy állunk, hogy nem igazán tudjuk,
miről beszélünk. Vannak ugyan hivatalos számok a romániai állományról, de eddig nem mérték fel
tudományos módszerekkel a teljes
létszámot. Nem tudjuk, hogy hány
medve születik vagy pusztul el
évente. Amint említettem, nagy a
vándorlásuk, nem tudjuk igazából,
mit esznek, és egyedenként mekkora területet használnak. Ezért a
medveügy kezelésének első lépése
kellene legyen több – nálunk végzett – hasonló kutatási program elindítása, finanszírozása, amivel
elsősorban tudományos módszerekkel fel lehetne mérni az állományt,
és így egy sor olyan kérdésre kapnánk pontos választ, amit eddig
csak találgattunk. Ahhoz, hogy
megállapítsuk egy adott természetes
élőhely eltartóképességét, olyan kutatásra van szükség, amely mindezekről
pontos
képet
ad.
Túlszaporodásról beszélünk, de
nem tudjuk, hogy mihez képest.
Mint ahogy azt sem tudjuk meghatározni, hogy átlagban alomként
hány bocs születik vagy pusztul el
a természetes szelekció során. Az
említettek miatt így azt sem tudjuk
felmérni, hogyan hat a vadászat az
állománycsökkentésre, a szaporulatra, milyen hosszú távú következményei lehetnek egy adott terület
természetes egyensúlyára.

Medvebefogás nyakörvezéshez

Árva medvebocs ideiglenes gondozása

– Akkor a jogszabály-módosítás
gyakorlatilag nem változtatja meg
a helyzetet.
– Sőt, ha életbe lép, akkor következményként Románia eleshet a
vadkárok megelőzésére fordítandó
uniós támogatástól is, és kötelezettségszegési eljárás indulhat az ország ellen. Az Európai Unió
következő finanszírozási ciklusában, amelynek alkalmazása 2020tól
kezdődne,
pénzkeretet
irányoztak elő a vadkárok megelőzésére és a kártérítésre. Erre minden
országnak be kellett volna nyújtania
stratégiáját az Európai Bizottsághoz. Tudomásom szerint Románia
nem készített ilyent. Másrészt
pedig, ha elfogadják a vadászati törvény módosítását és elkezdődik a
kilövési keretek begyűjtése, Romániával szemben kötelezettségszegési eljárás indul, aminek az lesz az
eredménye, hogy nem lehet vadkárok megelőzésére, térítésére pályázni. Ugyanakkor kötelezően be
kell majd fizetni az ország hozzájárulását a közös alapba, és akkor
majd a mi pénzünkön a francia
gazda vásárol villanypásztort.
– Tulajdonképpen mit szeretnének megváltoztatni a honatyák?
– A jelenleg érvényben levő vadászati törvény 1-es mellékletében
felsorolták a vadászható fajokat
(szarvas, vaddisznó stb.), amelyekre vadászterületenként kilövési
kereteket (kvótákat) határoznak
meg. A 2-es számú függelékben
szerepelnek a szigorúan védett
fajok (medve, farkas, hiúz, vadmacska), amelyeket nem lehet vadászni. A szenátus döntése alapján
a medvét kivették a 2-es függelékből, és öt évre áttették az egyesbe,
a feltételesen vadászható fajok
közé. Így évente medvekilövési
kvótát lehet majd igényelni a mi-

Medve vadorzóhurokban, elaltatva

nisztériumtól. Ezzel az a gond viszont, hogy Románia az EU-csatlakozáskor aláírta és a saját
törvénykezésébe ültette az unió élőhelyvédelmi irányelvét, amelyben a
medve, a farkas, hiúz szigorúan védett állatfaj. Ha ezt a törvényt megváltoztatják, az homlokegyenest
ellentmond majd a keretirányelvnek. A romániai törvény nem írhat
felül egy uniós irányelvet, amelyet
az ország elfogadott, így a hatályba
lépés pillanatától megindulhat Románia ellen a kötelezettségszegési
eljárás, felfüggesztik a vadászatot,
a most létező beavatkozási lehetőséget, hiszen a jelenlegi szabály
szerint a több kárt okozó medvéket
különleges engedéllyel ki lehet lőni.
Ezenkívül automatikusan elveszíthetjük a már említett uniós kártérítési jogot, lehetőséget is. Nem

Fotó: Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület
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látom azt, hogy miként tisztázódna
ezáltal a „medveügy”, ha megígértünk valamit az uniónak, és nem
tartjuk be.
Populizmus versus szakmaiság
– Akkor mi a megoldás?
– Mielőtt erre válaszolnék, hadd
említsem meg, hogy a vadászati törvény megváltoztatásával a kártérítési rendszert elérhetőbbé tennék.
És az is pozitív, hogy testi sérülés
esetén megtérítik a kórházi költségeket. De van egy csapdahelyzet itt
is. Az intézkedés a 2-es függelékben szereplő állatok által okozott
sebek gyógyítására vonatkozik. A
módosítással tulajdonképpen ebből
a felsorolásból kiveszik a medvét,
így az utóbbi által okozott testi sérülések miatti költségeket nem fizethetik ki.
A megoldás? Az uniós csatlakozást megelőzően is volt kilövési
kvóta medvékre vadászterületenként, időnként adtak egy-két medvére kilövési engedélyt. A
nagytrófea értékesítése jövedelmet
jelentene a vadászterületet gondozóknak, ezzel pótolható a vadőrök
fizetése, vagy az etetőkre, netán a

hogy továbbra is ők párosodjanak a
kiválasztott nősténnyel, saját génjeiket adják tovább. Valóban az életképtelenebbeket pusztítják el, hiszen
azokat ejtik el, amelyeket meg tudnak fogni. Így az említett szakvélemény szerint a kapitális hímek
kilövése csak részben befolyásolja a
szaporulatot. A vadászat révén viszont megnőhet az elhalálozás a bocsok között, de nem tudjuk azt, hogy
hosszú távon mi történik, ha azokat
az egyedeket pusztítják el, amelyek
óvatosak és nem merészkednek az
emberek közé, szemben azokkal,
amelyek folyamatosan lejárnak.
Ami pedig a kvótamegállapítást
illeti, ez is lutri. Mivel nem tudjuk
pontosan, hogy mennyi a medvék
létszáma Romániában, nem lehet
meghatározni azt a minimális létszámot (kvótát), amely kilőhető. Tudomásom
szerint
Romániában
mintegy 700 olyan vadászterület
van, ahol medve is él. Ha – mondjuk, sarkítva – vadászterületenként
egy évben kettő kilövését engedélyezik, akkor ez 1400 medvét jelent, ami
nem lenne jó. Ez hosszú távon biztosan a kipusztulás veszélyébe sodorná

kárt szenvedő közösséggel közösen
megvásárolandó villanypásztorokra
fordítható, ugyanakkor természetesen hatékonyabban megelőzhető
lenne az orvvadászat. Az viszont
tény, hogy a vadállatok által okozott
károk kilövéssel nem csökkennek.
Ez elsősorban attól függ, hogy
mennyi táplálékot biztosít a természetes környezet a vadállatoknak.
Konkrétan az általunk megfigyelt
területeken, a Kis-Küküllő mentén
azt tapasztaljuk, hogy amikor bőséges a tölgy- és bükkmakktermés,
akkor kevesebb a termőföldeken
okozott kár. Ez egy évben egyszer
van, utána több esztendőn át nem
terem makk, és ilyenkor több kár
keletkezik. A hiperfágiás időszakban nemcsak a táplálékforrás közelében rendszeresebben tartózkodó
„helyi”, hanem távolabbról érkező
medvék is összegyűlnek. Ilyenkor,
ha történetesen közülük kilőnek
kettőt, nem szűnik meg a veszély.
Nem azokat az állatokat lövik ki,
amelyek kárt okoznak. Megfigyeltük, hogy a fiatalabb egyedek járnak le gyakrabban a bő
táplálékforrást jelentő termőföldekre, a „kilövésre alkalmasabb”,
trófeát jelentő fejlettebb egyedek elhúzódnak. Elejtésükkel nem csökken azok száma, amelyek gyakran
látogatják meg a lakott területet. Így
részben hatékony módszer lenne a
villanypásztorok felszerelése. Ja,
hogy a huzalokat ellopják? Nem a
medvék a tolvajok.
– Visszatérve a szaporulatra,
egyes szakértői vélemények szerint
az említett kapitális hímek szabályozzák az állományt, mivel elpusztítják az életképtelen bocsokat. Ha
kilövik ezeket, akkor megszűnik a
természetes populációszabályozás.
– Valóban, a nagy hímek megölik
azokat a bocsokat, amelyek nem
tőlük származnak. Ez azért van,

a fajt. Továbbá az is vitát generálna,
hogy milyen kritériumok szerint
ítélnék oda a vadászati jogot egyik
vagy másik vadásztársaságnak.
Európa vadaskertjének tartják
Romániát. Ennek védelmében vállalta fel Románia azt a kötelezettséget, hogy nem vadászhatók a
máshol kipusztított fajok. Hogy
eddig megmaradtak, bizonyítja az
is, hogy a régi idők óta együtt tudtunk élni a nagyvadakkal. Véletlen
és tragikus kimenetelű találkozások
vadállatokkal az erdőben voltak és
lesznek, hiszen ne feledjük, az
ember lép be „váratlanul” otthonukba, és zavarja meg természetes
életterüket. Évszázadok óta a vándorpásztorlást űző juhászok kutyáikkal megőrizték a nyájat, a
faluközösségek megszervezték a termőföldek védelmét. Vadkárok voltak
és lesznek, mert ez is az ember és a
természet együttélésének velejárója.
Talán a „hagyományos” védekezési
módszerek kiegészülhetnek (korszerű) villanypásztorral, amelynek
felszerelésére uniós támogatásra is
lehetne pályázni. Ehhez azonban
nem kellene elpackázni a támogatási lehetőséget. Amint kiderült, a
medvekilövés is csak részlegesen
rendezné a helyzetet. Mi több, hoszszú távon több kárt okozna a környezetnek, a természetnek, amelynek
kincseit turisztikailag jobban tudnánk értékesíteni, ha megőriznénk
értékeit, köztük a csodálatos flórát
és faunát. Sajnos az ügy rendezésében a tudományosan megalapozott,
hatékony intézkedéshozatal helyett
hangsúlyosabb szerepet kapott a politikai megoldás, a „tűzoltás”. Az
ily módon hozott jogszabály-módosítás többet árt(hat) az ügynek, mint
amennyit használ – tehetnénk
hozzá a beszélgetésen elhangzottakhoz.
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Születésnapi köszöntő

Ki volt az első aradi vértanú?

Szerkeszti:MezeySarolta

A magyar vértanúk végtelen sorából október 6-án
az aradi tizenháromra emlékeztünk. A teljes igazság
feltárása érdekében mertem vállalni a névtelenekről is
a megemlékezést. Mint ismeretes, a Habsburg-rémuralom a megtorlást a hírhedt „bresciai hiénára” bízta,
akit teljhatalmú osztrák főparancsnoknak nevezett ki
Magyarországra, a szabadságharc elfojtására.
A 62 esztendős Haynau hóhér rögtön hozzákezdett
a kivégeztetésekhez. 1849. június 5-én felakasztatta
Mednyánszky László őrnagyot és Gruber Fülöp hadnagyot.
Amikor bevonult Pestre, plakátokon hozta a lakosság tudomására: „A háromszínű jelvények viselői rögtönbíróságilag agyonlövetnek!”. Hány katonát, polgári
személyt, politikust öltek meg Haynau „országlása”
alatt Magyarországon? Közel 162 férfit, s ezrek raboskodtak évekig a császári börtönökben.
A szélesebb kortörténeti közvéleményünk általában
csak tizenhárom aradi vértanúról tud, noha az Aradon
kivégzett magas rangú magyar katonatisztek száma
ennél több volt. A 14. vértanút, Kazinczy Ferenc legkisebb fiát, október 25-én lőtték agyon. Lenkey János
tábornok még szeptember végén, az ítélethirdetés előtt
megőrült, s az aradi börtönben halt meg 1850. február
7-én.
Ki volt az első aradi vértanú? Ormay Norbert ezredes, akinek a regényes életéről, kegyetlen haláláról
szinte teljesen megfeledkezett a kései utókor. Ormay
ugyanis – eredeti nevén báró Auffenberg Norbert, cseh
származású osztrák hadnagy – a lengyel felkelés előkészítésében való részvétele miatt került felségárulás
címén a munkácsi várbörtönbe. Fogsága idején megtanult magyarul, és amikor 1848-ban az első felelős

magyar minisztérium elrendelte a politikai foglyok
szabadon bocsátását, ő is beállt az újonnan alakuló
honvédseregbe.
Hamarosan Kossuth titkára és hadsegédje lett, és
őrnagyi rendfokozatot kapott. Ekkor magyarosította a
nevét is aranyosi Ormay Norbert névre. Szervezői képességeit a tavaszi hadjáratban bizonyította, ő hozta
létre a híres huszárezredet, amely számos csatában kitűnt bátorságával.
A világosi fegyverletétel után Ormay ezredes Aradon tartózkodott. Ekkor szánta el magát élete legvakmerőbb lépésére. Felöltözött honvédezredesi
egyenruhájába, és besétált az aradi várba, hogy egyenesen Haynaunál tiltakozzon a hadifoglyok kínzása
miatt. Még abban az órában felakasztották. 1849. augusztus 22-én bekövetkezett halálával hat héttel megelőzte a tizenhárom aradi vértanút.
Vele kezdődött Arad gyászos októbere, azonban
nem a tizenhárom halálával ért véget, és nem is aznap,
gróf Batthyány Lajos első felelős miniszterelnök pesti
agyonlövetésével. A vég nélküli Habsburg-bosszú a
magyar nemzet ellen addig tartott, amíg a hanyatlás
jelei kiütköztek. Haynaut, mikor az angol nép Londonban felismerte, megkövezte. Ez a nemzetközi
együttérzés példás megnyilvánulása volt. Nem ez jutott Kádár Jánosnak, az ’56-os forradalom hóhérjának,
aki túltett Haynaun több száz magyar vértanú halálának elrendelésével, és akinek kegyetlen szívét a gyermekéért könyörgő anya sem hatotta meg. A
nemzetnyúzó mai kommunisták díszsírhellyel, márvány emlékművel méltányolják a nemzetirtást. Micsoda évszázados különbségek!
PéterffyGyöngyi

Számomra nagyon fontos, manapság ritka eseményt szeretnék közölni. 2019. szeptember 25-én
délelőtt elvesztettem Marosvásárhely központjában a
pénztárcámat, amiben pénz és minden okmányom
benne volt.
Bereczky Júlia megtalálta, és közölte a Facebookon, ahol mi is rábukkantunk.

Ezennel köszönetemet szeretném kifejezni Bereczky Júliának, aki a Rózsák tere 36-38. szám alatt
egy kávézóban dolgozik.
Ezt az esetet azért akarom népszerűsíteni, mert
addig, amíg ilyen emberek élnek közöttünk, optimistának kell lennünk.
CondreaEtelkanyugdíjas,Gyulakuta

Köszönet a megtalálónak

Szüreti bál a magányosoknál

Szüreti bált tartottunk a marosvásárhelyi Magányosok Klubjában.
Az Efendi vendéglőben a mulatozni
vágyókat a szüreti bál ünnepi hangulatától sugárzó terem várta. Klubvezetőnk, Kopacz Imola üdvözölte
a bál résztvevőit, és bejelentette a
menyecskekórust, amelynek tagjai
szép népviseletben, karjukon gyümölcskosárral, énekszóval vonultak
fel.
A zenei kíséretet Szilágyi Sándor, Dankó Pista-díjas nótaéne-

kes vállalta, aki szép hangjával
és harmonikamuzsikával, Vidám
Gyula pedig hegedűjátékával
tette színesebbé a menyecskekórus előadását. Felcsendültek az
ide illő, Ősszel érik, babám, a fekete szőlő, Megérett a piros
szőlő, le lehet már szedni, Vörös
bort ittam az este, angyalom, ragyogó csillagom, Bor, bor, bor,
de jó ez az egri bor, Jó bort
iszok, fenyőfával tüzelek kezdetű dalok.

Utólagosan, a magam nevében,
marosvásárhelyi nyugdíjasként szeretném köszönteni Szokoly Eleket.
Gratulálok!
Figyelemmel követem az ETV
adásaiban is Önt. Nyolcvanévesen
is értelmet sugároz gondolataival és
szavaival, tisztán látó és vonzó.
Végighallgattam a Bernády Házban az élete történetét, a szomorú
filmet, hallgattam vallomását a
küszködésről, a vívódásról, az érvényesülésről. Sajnos sokunk családjában, így nálunk is, a nagyszülőm,
a nagybátyám megjárta a poklot,
nem kívánt róla beszélni, hogy ne
legyen bajunk belőle.
Na de hát MOST most van, így
már ezek csak VOLT-ak. Na és

akkor, mi jött ezután?
Igen, a malomkő őröl, forog a
kerék, a fent vagy lent váltakozik, a
sötétségre is fény derül.
Ön szerencsés ember, jól választott társat, így a család és a tennivalók, a megélhetés lehetősége
értelmet nyert. Smaranda asszony –
mint a napsugár – beragyogja életét,
sőt elkíséri egy életen át.
Csodálatos a titka: hagyják egymást lélegezni, szárnyalni, de azonos hullámhosszon.
Ez az élet hozadéka, ajándék a
80. évben is. Csak így tovább!
Kívánok, kívánunk további kitartást, egészséget, humort, mosolyt,
szóval a legjobbakat!
GálfinéKenedichPiroska

A volt Szászrégeni Magyar Tanítóképző még életben lévő diákjai –
megfogyva bár, de törve nem –
meleg, kedves és hangulatos találkozót tartottak. Felemelő, megható
látvány volt nézni az immár megöregedett, ezüsthajú diáktársakat,
sokuk bottal, bicegve, hajlott háttal,
valakitől támogatva érkezett, de
csillogó szemmel, szeretettel, mosolygó arccal.
Akadtak, akik kerekes székkel
érkeztek, mert úgy érezték, muszáj
eljönniük. Lenyűgöző volt Péter
Emese köszöntőbeszéde, mely átérzéssel, költői megfogalmazással
emelte ki a minden növendéket egybetartó képző szellemét. Fekete
Árpád volt iskolánk egy életre ki-

ható örökségét méltatta. Kajcsa
Jenő humoros összeállításával szórakoztatta az egybegyűlteket.
Valamennyi képzős véndiákban
megfakulhatatlan a képzőnk iránti
szeretet, ragaszkodás. Nem csupán
tudást adott, hanem emberré alkotott, a legnemesebb eszméket oltotta belénk: a magyar nyelv iránti
szeretetet, népünk odaadó, hűséges
szolgálatát, becsületességet, emberséget.
A kommunista rendszer megfojtotta ezt a nagyszerű intézményt, de
mi rendíthetetlenül őrizzük emlékét, s a szívünket, lelkünket átható,
csodálatos szellemét.

Meglesz-e a bor cukorfoka?
Tréfálkoznak, derűs a gazda,
óborát jó szívvel kínálja.

gyönyörködtető, nagyon gazdag
szüreti jutalomkosárral együtt vártak kisorsolásra. Klubvezetőnk
megkezdte a tombolajegyek kisorsolását, ami most is nagy derültség
közepette zajlott, és a legvégén a
szüreti jutalomkosáron osztozkodott a két nyertes.
A szüreti bál mindig nagy élmény a klubtagok számára. Egyesek elejétől a végéig táncoltak és
énekeltek, mások boldogan hallgatták a zenekar szórakoztató számait,
amelyek teljesen eltüntették a mindennapi gondokat.
A hagyományos gólyatánccal
zártuk a szüreti bált. Köszönjük
klubvezetőnknek a kitűnő szervezést és ezt a felejthetetlen, szép
estét.
Az élet túl rövid ahhoz, hogy egy
percig is unatkozzunk!
CzeránErzsébet

Képzős véndiákok találkozója

KajcsaJenővéndiák

Verssel Herman Ilonka, Fekete
Anna, Czerán Erzsébet, Cseh Juliánna, Varga Irén, Fejéregyházi
Tünde, Biró Irénke, Jakab Ilona,
Berei Árpád örvendeztették meg a
jelenlevőket.
Szüret

Hegyoldalon emberek nyüzsögnek.
Puttonyok nyelik a szőlőfürtöket.
Kóstolgatják: jó-e íze, zamata?

Óriásbográcsban pörkölt rotyog,
vidám asszonynép kuncogva kotyog.
A jókedv mindenkire ráragad,
szüretelő csapat dalra fakad.
Préselik, folyatják szőlő levét,
dicsérik a gazda szakértelmét.
…
A zenészek is előkerülnek,
ifjak és vének táncra perdülnek…
(Karádi Erzsébet)
Aztán megkezdődött a tánc, mindenki énekelte, hogy ,,nem csak a
húszéveseké a világ…!”
Szabó Ödön vállalkozó irányításával felszolgálták a nagyon finom
vacsorát. Sok tombolatárgy gyűlt
össze, melyek a Herman Ilonka és
Varga Irén által elkészített, szemet
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Emlékállítás az „ifjú szívekben élő” sportembernek

Dombormű Fülöp Györgynek

Márványtáblát lepleztek le pénteken délután a marosvásárhelyi Református Kollégium és a Bolyai Farkas Líceum közös sportpályáján az iskola egykori diákja, majd
tanára és igazgatóhelyettese, Fülöp György tiszteletére.
A végig ömlő eső nem tudta eltántorítani az igazi sportbarátokat, egykori tanítványokat, kollégákat, akik meglepően nagy számban jelentek meg a pálya felújított
öltözősoránál.
Gyarmathy Jánosnak a Cubi Metalnál rézbe öntött
domborművét Gede Sándor pókai református lelkész, a
néhai sportember tanítványa áldotta meg. A díszbeszédekben minden egyes hozzászóló Fülöp György sportolói, pedagógusi, iskolavezetői, edzői, de mindenekfölött
emberi nagyságát emelte ki. A 2001-ben, 80 évesen elhunyt sportember még azok közé tartozott, akik több
sportágat is űztek – nem is akármilyen szinten. Fülöp
egyszerre volt a román kosárlabda-, jégkorong- és vízilabda-válogatott tagja. Egy negyedik ágban, a kézilabdában is felvillantotta tehetségét.
Fülöp György sportolói pályafutását az egykori Református Kollégiumban kezdte, ahol 1941-ben érettségizett. A bukaresti Testnevelési Főiskola elvégzése után,
1957-ben visszakerült az immár egy éve Bolyai Farkas
nevét viselő állami iskolába, ahol létrehozta a négy
sportág – az atlétika, a torna, a kosárlabda és a kézilabda
– alaptagozatát, amelyet huszonöt éven át vezetett. Kosárlabdaedzőként számos országos dobogós helyezést
ért el lányaival, és több értékes játékost nevelt a válogatottnak. Ezzel egy időben, 1983-as nyugdíjba vonulásáig, igazgatóhelyettesként irányította a Bolyai Farkas
Líceum tevékenységét. Nyugdíjas éveiben a város első
osztályos női kosárcsapatát edzte, és a Vártemplom
egyik oszlopos presbitereként tevékenykedett. Munkásságát a helyi önkormányzat díszpolgári címmel jutalmazta.
Néhány évvel halála után, 2011. június 17-én, az öregdiákok baráti köre kezdeményezésére a Bolyai igazgatósága ünnepélyes keretek közt róla nevezte el a
sportbázist. Fülöp György neve 2018 márciusáig állhatott a sportpálya bejárata fölött; akkor a kaputábla cseréjekor „véletlenszerűen” lemaradt onnan. Két egykori
sportkedvelő bolyais padtárs kezdeményezésére tisztelői
újra nekivágtak a névadási bürokráciának. Ennek eredményeként ez év tavaszán ismét megjelent a néhai bajnok és sportigazgató neve a kapu fölött. Az új kaputábla
immár nemcsak a Bolyai Farkas, hanem az újjászületett,
nagy hagyományú Református Kollégium nevét is hirdeti.

Legyőzte és beérte
a tabellán a CFR-t a Viitorul

Bálint Zsombor

Éppen hogy lemaradt az elődöntőről a németországi Ludwigsburgban rendezett tekevilágkupán a Romgaz-Elektromaros női tekecsapata. A megfiatalított marosvásárhelyi alakulat
50 fával maradt el a negyedik helyezett cseh Slovan Rošicétől,
így ezúttal nem játszhatott elődöntőt, az 5. helye azonban feljogosítja arra, hogy idén is
induljon a Bajnokok Ligájában.
A marosvásárhelyi sportot
sújtó anyagi gondok a tekecsapatra is kihatással voltak, noha a
Romgaz-Elektromaros párhuzamosan létezik a CSM tekeszakosztályával, így sikerült a teljes
csődöt elkerülni. A tavaly a BLben negyeddöntőt játszó együttesből azonban az idén már
többen nem tagjai a keretnek. A
legponterősebb játékosnak számító Méhész Anita a horvát bajnok
Rijekától
kapott
visszautasíthatatlan ajánlatot,
míg a veterán Doina Baciu, akinek az eredményei az utóbbi
években elmaradoztak attól a
szinttől, amelyet karrierje csúA Fülöp fiúk az emléktábla előtt, háttérben pedig a két kezdeményező,
Szucher Ervin és Magyary Előd, egykori bolyais diákok

A sportpálya a hétvégén egy márványtáblával gazdagodott, amelynek apropóján a Fülöp György munkásságát és emberi tartását méltatók közül többen is abbeli
reményüknek adtak hangot, hogy az iskola egykori diákja, tanára és sportigazgatója immár véglegesen hazatérhetett szeretett „munkahelyére”. Amit mások
„prózában”, az avatásra hazalátogató 82 éves Publik
Antal, a valamikori Fülöp-tanítvány és neves labdarúgó
versben fejtett ki, amikor Ady Ifjú szívekben élek című
művét adta elő.

Egy mérkőzést játszottak vasárnap az 1. ligás labdarúgóbajnokságban: a címvédő Kolozsvári CFR a Konstancai Viitorul otthonában lépett pályára. A találkozót a házigazdák
kétgólos különbséggel megnyerték, így 24-re növelték pontjaik számát, és beérték ezzel a tabella első helyén álló riválisukat.
A 2. ligában is egy találkozót rendeztek vasárnap, ugyancsak kolozsvári érdekeltséggel: a Temesvári Ripensia ikszelt
az Universitatea otthonában.
A magyar labdarúgó NB II vasárnapi, tizedik fordulójában ugyanakkor az ETO FC Győr 3-2-re kikapott a Csákvár
vendégeként, így a tabella második helyére csúszott. A korábbi éllovast a délután győztes MTK előzte meg, mivel a
Siófok sem tudott nyerni.
Eredmények:
* 1. liga, 12. forduló: Konstancai Viitorul – Kolozsvári
CFR 3-1. Az élcsoport: 1. CFR 24 pont, 2. Viitorul 24, 3.
Craiova 23.
* 2. liga, 10. forduló: Kolozsvári Universitatea – Temesvári Ripensia 1-1. Az élcsoport: 1. Turnu Măgurele 22 pont,
2. Mioveni 20, 3. UTA 19.
* Merkantil Bank Liga NB II, 10. forduló: BFC Siófok –
Soroksár SC 1-1, Budafoki MTE – Kazincbarcika 2-2, Aqvital FC Csákvár – WKW ETO FC Győr 3-2, Gyirmót FC
Győr – Békéscsaba 1912 Előre 2-0, Szombathelyi Haladás
– FC Ajka 2-4, Szeged-Csanád Grosics – Dorogi FC 1-0,
Szolnoki MÁV FC – Budaörs 2-0, Vác FC – Vasas FC 0-4,
MTK Budapest – Nyíregyháza Spartacus FC 2-1. A Tiszakécske szabadnapos volt. Az állás: 1. MTK 21 pont, 2. ETO
FC Győr 20 (16-7), 3. Siófok 20 (15-7)

A konstancai klub közösségi oldala

Ötödik lett a világkupán
a Romgaz-Elektromaros

Eredményjelző
Tekevilágkupa, elődöntő: Victoria Bamberg – Slovan Rošice 8-0 (3595-3272), KK
Mlaka Rijeka – ZTE ZÁÉV
Zalaegerszeg 7-1 (36533320).
Kisdöntő (a 3. helyért): Slovan Rošice – ZTE ZÁÉV Zalaegerszeg 5-3 (3359-3286).
Döntő: KK Mlaka Rijeka –
Victoria Bamberg 6-2 (36073513).

Ötgólos svéd győzelem Miskolcon

A magyar női
labdarúgó-válogatott 5-0-ra kikapott
az idén világbajnoki bronzérmes
svéd csapattól Európa-bajnoki selejtezőn, Miskolcon.
Markó Edina
szövetségi kapitány csapata augusztus
29-én
4-1-es vereséget
szenvedett Izlandon, és ezúttal
sem győzelemre
esélyesként lépett
pályára. Ennek ellenére bátran kezdett a magyar
együttes, de a ve- Csiszár Henrietta (b) és a svéd Julia Zigiotti Olme (j) Fotó: MTI/Vajda János
zetést a svédek
szerezték meg egy szabadrúgást követő men viszont ritkán jutottak át, amikor
fejes góllal a 13. percben. A magyarok pedig ez összejött nekik, akkor a venlendülete azonban nem tört meg, és a dégek legjobbja, Lindahl védett bravúfolytatásban is kezdeményezőbbek vol- rosan.
Janogy két góljával az 51. percben
tak ellenfelüknél. A jól záró svéd védelAz UEFA érvényben hagyta a zárt kapus büntetést
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) fellebbviteli bizottsága pénteki
ülésén érvényben hagyta a szeptemberi elsőfokú döntést, így a magyar szövetségnek (MLSZ) zárt kapuk mögött kell megrendeznie az Azerbajdzsán elleni
hazai Európa-bajnoki selejtezőt. A magyar szervezet honlapján közölte az
UEFA ítéletét, egyben emlékeztetett, hogy az MLSZ döntése értelmében az
azeriek elleni mérkőzésre 14 év alatti utánpótlás-játékosok és futballt szerető
fiatalok meghívásával igyekszik egy Eb-selejtezőhöz illő szurkolói hangulatot
teremteni. Ennek érdekében várják iskolák és sportszervezetek jelentkezését a
gyerekjegy.mlsz.hu oldalon.
Kiemelték: határozottan kérik a horvátországi Eb-selejtező összecsapásra
utazó szurkolókat, hogy kerüljenek mindenfajta rasszista megnyilvánulást, és
a csapatot biztatással segítsék. Az elmúlt öt évben többször is el kellett járni a
magyar szövetséggel szemben a nézőtéri rasszista magatartás miatt, így visszaesőként még súlyosabb büntetésekre is számíthat. Hangsúlyozták: hasonló viselkedés után pontlevonással vagy akár a selejtezősorozatból való kizárással
is büntethet az UEFA.
A magyar válogatott csütörtökön Horvátország vendége lesz Splitben, majd
három nappal később a budapesti Groupama Arénában fogadja Azerbajdzsánt.
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Tabella
Tekevilágkupa, a selejtező
rangsora: 1. Victoria Bamberg
(német) 3616 fa, 2. KK Mlaka
Rijeka (horvát) 3379 fa, 3.
ZTE ZÁÉV Zalaegerszeg
3377 fa, 4. Slovan Rošice
(cseh) 3376 fa, 5. RomgazElektromaros 3326 fa (Duka
Tilda 539, Maria Ciobanu
557, Fekete Réka 545, Seres
Bernadett 557, Monica Dan
572, Sáfrány Anita 556), 6.
Zeleziarné
Podbrezová
(Lopér) (szlovák) 3294 fa, 7.
BBSV Bécs (osztrák) 3275 fa,
8. KK Alimenta Novi Sad
(Újvidék) (szerb) 3271 fa.

csán nyújtott, 61 (!) éves korában
a visszavonulás mellett döntött.
Gyéresi Anna és Alexandrina
Bornert szintén nem folytatja,
így a Romgaz-Elektromaros gyakorlatilag három felnőtt korosztályú játékossal és három ifivel a
csapatban utazott el Ludwigsburgba, ahol ilyen körülmények
között is kiválóan teljesített. Ha
megnézzük az egyéni eredményeket, azt tapasztalhatjuk, hogy
a marosvásárhelyi fiatalok nem
maradtak le az átlagos szinttől,
ami a csapatnak hiányzik, egy
olyan kiemelkedő játékos, mint
Méhész Anita volt, aki bármikor
képes 600 fa fölött teljesíteni, és
egy kiegyensúlyozott mezőnyben egy-egy ilyen teljesítmény
dönthet.
A világkupát Méhész Anita új
csapata nyerte, amely nagy meglepetésre diadalmaskodott a
német bajnok Victoria Bamberg
ellen, miután utóbbi a selejtezőkörben 250 fát vert az ellenfelére.

Eredményjelző
Női labdarúgó-Eb-selejtező, F csoport, 2. forduló: Magyarország –
Svédország 0-5 (0-1)
Gólszerzők: Ericsson (13.), Janogy
(46., 51.), Jakobsson (94.), Kullashi
(96.).
A csoport másik mérkőzésén: Lettország – Szlovákia 1-2.
Az állás: 1. Svédország 6 pont (9-1),
2. Izland 6 (5-1), 3. Szlovákia 3, 4.
Lettország 0 (2-6), 5. Magyarország 0
(1-9).

már 3-0-ra vezettek a svédek, akik azt
követően végig magabiztosan játszottak
mezőnyben és alakítottak ki számos
helyzetet az elfáradó, támadásban már
semmit sem mutató, védekezésben sokszor figyelmetlen magyarokkal szemben. A svédek a ráadás perceiben újabb
két góllal zárták le a mérkőzést, és tették kiütésessé győzelmüket.
A magyar válogatott legközelebb november 8-án Szlovákiában lép pályára.
A küzdelmek kilenc csoportban zajlanak, a győztesek mellett a három legjobb második jut ki a 2021-es
kontinensviadalra, a további hat második pedig 2020 októberében pótselejtezőt játszik a maradék három helyért.
Anglia a rendező jogán automatikus
résztvevő.
Ma kezd a román csapat
A román női labdarúgó-válogatott
számára ma kezdődik el a 2021-es
Európa-bajnoki
selejtezősorozat:
18.30 órai kezdettel Belgium lesz az
ellenfél Kolozsváron, a CFR stadionjában. A találkozót a Pro X televízióadó közvetíti.
A H csoportban eddig négy mérkőzést játszottak le: Litvánia – Horvátország 1-2, Svájc – Litvánia 4-0,
Belgium – Horvátország 6-1, Litvánia
– Svájc 0-3.
A Románia – Belgium találkozón
kívül ugyancsak ma rendezik a Svájc
– Horvátország összecsapást.
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Jelentős beruházások Nyárádremetén

Épül a községi csatornahálózat

Az önkormányzat több projektet nyújtott be az elmúlt
években, amelyek eredményei most kezdenek mutatkozni, így építőteleppé vált az
egész község. Az egyik munka
a két szakaszban készülő községi szennyvízhálózat, amelynek következtében por, sár és
közlekedési nehézségek is
akadnak. Mindezek miatt a lakosság türelmét és megértését kéri a község vezetője.

Gligor Róbert László

A tavaly nyáron azt is elvette az
állam a község költségvetéséből,
amit az év elején adott, hogy az
évek alatt megtakarított pénzt használja el a község. Idén valamivel
jobb a helyzet, megkapták a nekik
járó összeget, így a községi intézmények működése biztosított, a folyamatban levő beruházásokhoz
szükséges önrészt is ki tudják majd
fizetni. Újabb nagyobb beruházásokat nem terveznek, amíg az elkezdetteket be nem fejezik. Hosszú
folyamat egy-egy beruházás, s bár
szeretne mindent megvalósítani, a
polgármester belátja: nem tud mindenkinek megfelelni, de megteszi,
ami tőle telik, hogy legalább a gye-

rekeknek megfelelő életkörülményeket biztosítsanak.
Csatornázás két ütemben
Két szakaszban folyik a községi
szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése. Az első szakaszra egymillió
eurós támogatást kaptak, ehhez 2%
önrész és a héa is hozzáadódik.
Ebből elkészült Deményháza alatt a
szenyvíztisztító állomás, és megépült egy gerincvezeték Remete
központjáig. A községközpontban
ezzel a vezetékkel párhuzamosan
ivóvizet is vezettek. Mikházán még
le kell csatornázni a 400 méteres
Kandia utcát, s ezzel szinte be is fejezik ezt a szakaszt, Remetén még
egy átemelő szivattyúházat kell
megnagyobbítani, és nagyobb kapacitású szivattyúval ellátni – ezt
majd hozzákapcsolják a második
szakaszban épülő rendszerhez.
A csatornázás második szakasza
április 15-én kezdődött el 10,5
milló lejes kormánytámogatással.
Ennek keretében Deményháza,
Köszvényes, Mikháza és Remete
minden utcájában elhelyeznék a
szennyvízcsatornát, összesen 20 kilométeren. Emellett Remete felső
részén 3 kilométeren vizet is vezetnek, és elkészül egy szivattyúállomás, amely kellő nyomást biztosít a
víznek a falu felső részén és a ma-

gasabban fekvő utcákban is. A projektben több átemelő pumpaház is
van, ugyanis a vízügy nem engedi
meg, hogy a vezetéket a patakok és
az amúgy is mélyen folyó Nyárád
alatt vigyék át.
A kivitelezéssel jól haladnak, Remetén a Döngőben 2,5 km valósult
meg, dolgoznak az Árokközében, a
Mester utcában, a főúton, de Köszvényesen is. Voltak tervezési hibák,
vannak kimaradt kisebb utcák, de
próbálják ezeket kijavítani és befoglalni a beruházásba – ismertette
az egyik legnagyobb munkálat részleteit Magyari Péter polgármester.
További építkezések
Folyik a napközi építése Remetén. A tavaly nyáron elkezdett beruházás keretében az épületet
pirosban „felhúzták”, de a tetőzet
egyes hibáit ki kell javítani, aztán el
kell kezdeni a belső munkát. Az önkormányzat reméli, hogy a tél folyamán dolgozni fognak a villanyés vízszerelésen, hogy majd vakolni
tudják a falakat, és reményeik szerint már a következő tanévet ebben
az épületben kezdenék az apróságok.
Tavaly ősszel elkezdődött a remetei egészségügyi rendelő felújítása is. Itt is folyik a munka, de
nincsenek megelégedve a minősé-

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

gével, az ütemével sem, ezért még
semmit nem fizettek a vállalkozónak. A beruházás értéke 500 ezer
lej.
A LEADER program révén az
önkormányzat egy kis gépparkot tudott kialakítani, vásároltak egy traktort, hóekét, pótkocsit, kaszagépet,
ezekkel az utakat, sáncokat próbálják rendben tartani. Mivel a regionális operatív programon keresztül
nem kaptak finanszírozást a remetei
általános iskola korszerűsítésére és
bővítésére, a projektet valószínűleg
benyújtják az országos fejlesztési és

beruházási alaphoz, amely hosszú
lejáratú kölcsönt biztosít, ennek kamatját átvállalja az állam. Szeretnék
egy sportcsarnok létesítését is megpályázni az országos beruházási társaságnál, a sportpálya mellett
építenék fel. Támogatást nyert az
önkormányzat és néhány szomszédos község azon pályázata, amely a
vidék turisztikai adottságait aknázná ki közös projektben. Ennek
keretében Vármezőben az egykori
kisvasút megállójában egy, az osztrák-magyar monarchia idejéből
való bakterházat is felépítenének.

Két szakaszban, viszonylag gond nélkül épül a községi csatornahálózat
Fotó: Gligor Róbert László

Adófizetők rendelkezésére álló pénzügyi
szolgáltatások

A Maros Megyei Pénzügyi Hivatal felhívja az adófizetők figyelmét, hogy vegyék
igénybe a privát virtuális tér (SPV) online szolgáltatást, amely 24-ből 24 órát áll
mind a magánszemélyek, mind a jogi személyek rendelkezésére.
A privát virtuális tér (SPV) lehetővé teszi a pénzügyi információkhoz való
hozzáférést, az adónyilatkozatok benyújtását, továbbá pénzügyi dokumentumok
és intézkedések kézhezvételét. Az SPV révén továbbított dokumentumok
ugyanolyan jogerővel rendelkeznek, mint a postán beküldött vagy személyesen
benyújtott dokumentumok. Az SPV használata esetén nincs szükség a pénzügyi
iratok másfajta közlésére.
Az online kommunikáció nagyon hasznos, nagyon sok előnnyel,
időmegtakarítással jár, s az adófizetők közvetlenül juthatnak hozzá az
időszerûsített pénzügyi információkhoz.
A privát virtuális tér a következő linkre kattintva érhető el:
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/Inregistrare persoane fizice/
persoane juridice.
Tájékoztatjuk az adófizetőket, hogy a pénzügyi hivatal self service (önkiszolgáló)
rendszerben
internet-hozzáférhetőséggel
számítógépeket
bocsát
rendelkezésükre, amelyekkel hozzáférhető az online szolgáltatás. Kérésre a
pénzügyi felügyelők közvetlenül útbaigazítják az adófizetőket a pénzügyi
kötelezettségek teljesítése érdekében.
A pénzügyi előírások alkalmazásával kapcsolatban telefonon is, a központi
tudakozón tájékoztatják az adófizetőket. A call center telefonszáma:
031 403 91 60.
A Maros Megyei Pénzügyi Hivatal kommunikációs osztálya

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

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)
TEASÜTEMÉNYEKKÉSZÍTÉSÉRE SZEMÉLYEKET alkalmazunk. Tel. 0745-668-883. (21608-I)

AzIMPERIALWET csíkszeredai cég C+E kategóriás jogosítvánnyal rendelkező GÉPKOCSIVEZETŐKET alkalmaz Németország területén való fuvarozásra, kedvező fizetéssel, Euro 6 kamionokkal. Bővebb
információ a 0740-699-527-es telefonszámon. (63941-I)

HENIMEDCENTER – Ingyenesorvosikivizsgálásküldőpapírral: reumatológia (gerincfájás, térd-,
váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. Kedvezményesárak: bőrgyógyászat; neurológia; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia; doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64091-I)

ATRIPLASTKFT.alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj rotoformare), VILLANYSZERELŐT,
HEGESZTŐT és TAKARÍTÓNŐT. Szakmai felkészítést, vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget ajánlunk. Az önéletrajzokat Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 197. szám alatt, a cég titkárságán
lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni. További információ a 0742-147-043-as
telefonszámon. (64092-I)

DORAMEDICALS Marosvásárhely – ÁLTALÁNOS és RÖNTGENASSZISZTENSNŐT keresünk. Érdeklődni: secretariat@doramedicals.ro, 0733-553-974. (sz-I)

APCHouse MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél a tesztelőcsapatunk tagja lenni, jelentkezz most! Az átlagosnál jobb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265-313-888-as telefonszámon. (sz-I)

TÁJÉKOZTATÓ

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

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

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

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
ELADÓ hidegen sajtolt tökmagolaj,
héjatlan tökmag, kukoricafejtő gép.
Tel. 0747-480-255, 0746-090-353.

(sz-I)

ELADÓ nemes szőlő. Tel. 0265/719-

338. (4726)

KIADÓ két szoba, előszoba, fürdőszoba,

konyha. Tel. 0743-753-405. (4727)

ELADÓ házhely, 22,5 ár belterület
Nagyernye községben, a város felőli

bejáratnál, jobboldalt, a község ele-

jén. Érdeklődni a 0265/217-094-es

telefonszámon. (4729-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Botha Emese névre
szóló

megyei

könyvtári

belépőmet.

Semmisnek nyilvánítom. (4733))

MINDENFÉLE

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-

543-104. (7/3460-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (21642-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést cserép-

ből és lemezből, famunkát stb. Nyug-

díjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0758-639-258, Csaba. (2/4680-I)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, cserépfor-

gatást, csatornakészítést, csatornajavítást,

bádogosmunkát.

0751-688-336. (8/4554-I)

Tel.

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal a 0799-998899-es telefonszámot. (sz.-I)
A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI és GYERMEKVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát szervez a következő megüresedett
állások
betöltésére:
egy
TAKARÍTÓ;
egy
szakképzett
VILLANYSZERELŐ; egy 1. besorolású TŰZ- ÉS MUNKAVÉDELMI
SZAKFELÜGYELŐ az adminisztratív, tűz- és munkavédelmi
osztályra.
Részvételi feltételek:
• Takarító: általános iskolai végzettség, tapasztalat nem szükséges.
• Villanyszerelő: általános/középiskolai végzettség, legkevesebb
ötévi villanyszerelői tapasztalat, szakképzettséget igazoló
bizonyítvány vagy attesztát.
• Tűz- és munkavédelmi szakfelügyelő: felsőfokú végzettség
ezen
a
szakterületen,
adminisztráció,
licencdiplomával
közigazgatás, közgazdaság, mérnöki szakirány; legkevesebb hét
év tapasztalat; tűzmegelőzési és tűzoltási tanfolyam; legalább 80
órás tűzvédelmi és munkavédelmi tanfolyam.
Írásbeli: 2019. október 30-án 10 órakor.
Állásinterjú: legtöbb négy munkanappal az írásbeli vagy gyakorlati
vizsgát követően. A dossziékat október 21-én 15 óráig kell
benyújtani.
Érdeklődni a 0265-213-512, 0265-211-699-es telefonszámon. (sz-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (14/4654)
MINDENHEZ értő mester nyugdíjasoknak 23% kedvezménnyel vállal
tetőjavítást. Tel. 0743-512-168.
(4/4571)
TETŐFEDŐ ácsmester új tető készítését
vállalja
cseréppel,
hullámlemezzel,
valamint cserépforgatást, felújítást. Tel.
0747-784-020. (4725)
BETEGÁPOLÁST vállalok Marosvásárhelyen. Tel. 0742-291-609. (4732)
AUTOMATA
mosógépeket
és
hűtőszekrényeket javítok. Tel. 0755-825502. (4736)

A tanulók figyelmébe

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Vállalat közli, hogy október 10-től kizárólag a vállalat Béga utca 2. szám alatti székhelyén
lehet kiváltani az ingyenes buszbérleteket.
A Tudor negyedbeli (Favorit buszmegállóban lévő) jegyirodában
többé nem lesz erre lehetőség.
FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851

MEGEMLÉKEZÉS

TETŐFEDÉST, szigetelést és bármilyen kisebb javítást vállalunk. Tel.
0744-227-906. (1/4709-I)

• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
• Prefektúra
• RDS–RCS

• Áramszolgáltató vállalat
- vidék
• Delgaz Grid
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- közönségszolgálat
- központ

- 0740-083-077
- 0365/404-664
- 0265/266-801
- 0365/400-401
- 0365/400-404
- 0800-801-929
- 0265/269-667
- 0265/200-928
- 0800/800 928

- 0265/215-702
- 0265/208-888
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907

Fájó szívvel emlékezünk a drága

testvérre, sógorra és nagybá-

csira,

a

szabédi

születésű

JAKAB LÁSZLÓRA, akit október

szerettelek. Üres és rideg nélkü-

led otthonunk, nincs kivel megosszuk

örömünk,

bánatunk.

Akartunk annyi jót és szépet, de

a sors életünkben mindent öszszetépett. Veled együtt volt teljes

retünk és hiányzol nagyon. Még
fáj, s talán örökké így marad, de

te mindig velünk leszel, az idő
bárhogy telik.

Szívünkben soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk október

8-ra, amikor elveszítettük a leg-

drágább édesanyát, nagymamát,
ILYÉS

(TORMA)

GIZELLÁT.

Áldott, szép emlékét egy életen
át szívünkben őrizzük. Lánya,

Iza, unokája, Krisztina, veje,
Zsolt. (4718-I)

• Maros megyei RMDSZ

• Thomas Hux sofőriskola

• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás

- 0265/311-862
- 0265/264-442
- 0265/262-907
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
- 0265/248-430

Utazási irodák

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

mama, dédmama, anyós, a sá-

dott, nyugalma csendes! Emlékét

életének 88. évében visszaadta

bédi temetőbe. Emléke legyen ál-

őrzi nővére, Irénke, sógora, Pityu
és unokaöccsei: Attila, István,

Szabolcs, családjukkal együtt.
(4/4643-I)

özv. BEREKMÉRI MÁRIA

lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk temetése október 8-án 15 órai kezdettel lesz a

sáromberki temető ravatalozójá-

ból.
A múltba visszanézve, valami fáj,
mert még mindig keresünk és vá-

runk rád, aki nincs már. Jött a be-

tegség és mindennek vége. A
búcsúszó, amit nem mondtál ki,

elmaradt, mert váratlanul mentél
el.

Nem múlik el nap, hogy ne gondolnánk rád, kegyetlen volt a
sors, elvett tőlünk.

Soha el nem múló fájdalommal

emlékezünk

id.

DÉNES

JÓZSEFRE halálának második

évfordulóján. Szerettei. (4719-I)

A gyászoló család: fia, két

menye, négy unokája, hét dédunokája.

Nyugodj békében, drága Mari

mamánk! (-I)

„De az Úr szeretete mindörökké

az istenfélőkkel van, és igazsága

még az unokákkal is.”

(Zsoltárok 103: 17)

Fájó szívvel búcsúzunk a szere-

tett testvértől, sógornőtől és

nagynénitől, a sáromberki

BEREKMÉRI MÁRIÁTÓL.

Fájó szívvel emlékezünk október

8-án

a

marosszentgyörgyi

KOCSIS ANNÁRA szül. Tordai

halálának második évfordulóján.

Öccse, Pista, sógornője, Ilonka,

valamint Ede és családja.

Szép emléked megőrizzük, nyu-

godj békében! (sz-I)

Emlékét szeretettel őrzi három

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

leánya és családjuk. (4730-I)

ELHALÁLOZÁS

magaddal vitted örömünk. Ha

arcunkon, az azért van, mert sze-

a szeretett édesanya, nagy-

8-án egy éve kísértünk ki a sza-

családi életünk, hogy elmentél,
egy könnycsepp gördül végig az

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

romberki

Ha emlegettek, köztetek leszek,
szeressétek egymást, ahogy én

11

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a

drága édesapa, nagytata, após,
id. TOTH CSABA ATTILA

életének 75. évében hosszas

szenvedés után csendesen meg-

pihent.

Temetése október 8-án 15 órakor

lesz a Nyár utcai temetőben, unitárius szertartás szerint.

A gyászoló család. (1/4722-I)

Megtört szívvel búcsúzunk drága

édesanyánktól,

nagymamától,

déditől, anyóstól, rokontól, jó

szomszédtól, a backamadarasi
születésű

ZAJZON ROZÁLIÁTÓL

aki életének 89. évében október
4-én megpihent.

Temetése október 8-án 12 órakor

lesz a marosszentgyörgyi teme-

tőben.

A gyászoló család. (sz-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, nagymama,
rokon és jó barát,

özv. CLOS SÁNDORNÉ
szül. Kósa Erzsébet

életének 90. évében, türelemmel

viselt szenvedés után október 4én

csendesen

megpihent.

Temetése október 8-án, kedden

12 órakor lesz a marosvásárhelyi

római katolikus temető felső kápolnájából.

Gyászoló szerettei. (4734-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki

kolléganőnknek,

Kusztos

Melindának szeretett ÉDESAPJA
elvesztése

miatt

érzett

fáj-

dalmában. Nyugodjon békében!

Munkatársai a Maros Megyei
Statisztikai Hivatalból. (4735-I)

Dr. Frink Dienes Emesének
osztozom

ÉDESAPJA

–

barátom – elhunyta miatt érzett
fájdalmában. Nagy Attila. (sz-I)

Őszinte részvétünket, együttérzésünket

fejezzük

ki

Karácsony Erdei Etelnek és
családjának

ÉDESANYJA el-

békében!

Az

vesztése

miatt.

Nyugodjon

OrtoProfil

munkaközössége. (sz-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket
mindazoknak,

fejezzük

akik

ki

fájdal-

munkban velünk együttéreztek,
mellettünk

álltak

a

drága

feleség és édesanya, a 86 éves
SZENTANNAI MARIA elhunyta

alkalmából. A gyászoló család.
(4738-I)
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Megjelenés előtt a 2020-as
Székely kalendárium

NovemberelejénkerülakönyvesboltokbaésalapárudákbaaSzékelykalendárium2020-askiadása.FőtémavonulatátezúttalSzékelyföldnek a 80 évvel ezelőtti, a „kicsi magyar világ” kezdetét
jelentővisszatéréseképezi,determészetesenamegszokottrovatok
semhiányoznakbelőle.Székelyföldételkultúrája,sajátosreceptjei
ismertetésemellettaszerkesztőkülönfejezetetszentelapisztrángnak,illetőlegapisztrángfogyasztásnak,degyógynövényekről,erdei
gombákról,régiésélőnépszokásokrólegyarántszóesika336oldalas,teljesenszíneskiadványban.Kiderül,milyenszékelykötődése
voltHorthyMiklósnak,mikéntsikerültmegmenteniaszékelyhatárőrökharcikürtjétazÚzvölgyében,mitjelentaz„ájosfül”agyimesicsángóknál.Aztismegtudjuk,mennyireboldogakaszékelyek
–ennekfokozásáhozpedigmegannyiviccel,góbésággal,anekdotával
járulhozzáa2020-asSzékelykalendárium.

Mezőmadarasközség
–Mezőmadaras,Főút357.szám,Marosmegye–

versenyvizsgát szervez egy megüresedett, szerződéses szakképzett gépszerelői állás
betöltésére a 2011. évi 286-as kormányhatározat előírásai alapján.

Aversenyvizsgaakövetkezőképpenzajlik:
–október30-án10órakorgyakorlativizsga
–október31-én10órakorállásinterjú.
Részvételifeltételek:
–általánosiskolaivégzettség,szakiskola(kötelező)
–legalábbháromévszolgálatiidő
Ajelentkezőkoktóber22-én16óráignyújthatjákbeirataikatapolgármesterihivatalban.
Bővebb felvilágosítás a hivatal székhelyén, kapcsolattartó Rend Mária-Magdolna,
telefon:0265/429-300,e-mail:madaras@cjmures.ro
DávidGyulaÁrpádpolgármester

MAROS MEGYEI TANÁCS

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Maros Megyei Tanács versenyvizsgát szervez a
Műszaki Igazgatóság munkálatok követésével fog-

lalkozó osztályán egy I. osztályú, asszisztensi
szakmai fokozatú tanácsadói állás betöltésére.
A versenyvizsga általános és specifikus részvételi

feltételei, valamint a bibliográfiai anyag elérhető
a

Maros

Megyei

Tanács

http://www.cjmures.ro

honlapján:

További információk kérhetők a Maros Megyei Ta-

nács Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám alatti

székhelyén, a 63-as irodában Lucia Felicia Cis-

maştól, a humánerőforrás-osztály munkatársától,

vagy

telefonon

a

0265-263-211/1236

számon, faxon:0372-651-236, illetve e-mailben:
cismas.lucia@cjmures.ro.

