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Gyermekkori álomból
családi vállalkozás

Húsz éve kíséri az életét a lovak szeretete

Pénzt osztott
a távozó kormány

Két nappal a bizalmatlansági indítvány
elfogadása után a megbuktatott, de
még átmenetileg hivatalban levő kormány jókora összeget ítélt meg a közigazgatási egységeknek – legalábbis
egyeseknek. Az ellenzék politikai megállapodások megfizetését sejti a lépés
mögött.

____________4.
Hatványozott
elköteleződés
a nemzeti értékek
mellett

Makfalva községben, a Faribo virágkertészet szomszédságában nyitotta meg nemrég kapuit a Farkas Lovasudvar, ahol
tartalmas kikapcsolódási lehetőséget kínálnak kicsiknek és
nagyoknak, kezdőknek és haladóknak egyaránt, a lovasoktatástól a piknikezéssel egybekötött lovas túrákig különféle
programokból lehet válogatni.

Menyhárt Borbála

Fotó: Facebook: Farkas Lovasudvar

A 28 éves Farkas Anita, a lovasudvar megálmodója két évtizede lovagol, kiskora óta végigkíséri az életét a lovak szeretete. Nyolcéves korában nyílt lehetősége arra, hogy szakképzett oktatókhoz járjon lovagolni,
és már hat éve űzte ezt a sportot, amikor 14 évesen, a nyolcadik osztály
elvégzésekor ajándékba kapta Csinost, lovaskarrierje legmeghatározóbb
lovát, amely jelenleg is a makfalvi lovarda oktatólova. Anita Magyarországról költözött Erdélybe, Makfalvára ment férjhez, és szerencsésnek
(Folytatás a 6. oldalon)

A székelyföldi régión belül a Maros
megyei kitüntetettek sorát Székely
Ferenccel zárjuk, akinek az augusztus
20-i nemzeti ünnep alkalmával a néprajzi és helytörténeti tárgyú könyveket,
valamint monográfiákat és interjúköteteket is magába foglaló életműve elismeréseként Áder János köztársasági
elnök Magyar Arany Érdemkeresztet
adományozott.

____________5.

Politikai játékok válság idején
Mózes Edith

Soha nem tapasztalt politikai krízis tapasztalható a rendszerváltás
óta amúgy botrányról botrányig bukdácsoló kormányok történetében.
A csillagos egekig érő energiaárak, a tomboló koronavírus-járvány
közepette egy olyan kormányra lenne szüksége Romániának, amely
napi huszonnégy órában dolgozik az emberek érdekében. Egyik politikai elemző szerint nem olyan kormányfőre van szükség, aki Vama Vechén szórakozik a válság közepette, aki minden idejét és energiáját a
belső választási kampányra pazarolta, akit nem érdekel, miből élnek
az emberek.
Ágyő miniszterelnök, ágyő megoldás, újabb napokkal tolódik ki az
esetleges megoldás – hangzott el egy másik politikai elemzőtől. Az államelnök a konzultációkat megelőző kudarcról beszélt. Ezért állítják
többen is, hogy szándékosan terelte úgy a megbeszéléseket, hogy minél
tovább funkcióban tarthassa Florin Cîţut. Ami hihető is, mert mától
ismét külföldre utazik, akárcsak akkor, amikor a bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatták a kormányát.
A tegnapi konzultációk során a politikusok és politikai formációk
egymásra mutogattak, és majd’ mindegyik azt vitatta, ki a hibás a kialakult helyzetért. Felelősséget azonban egyikük sem vállalt.
A szociáldemokraták semmiféle körülmény között nem lépnek be egy
kisebbségi kormányba, előre hozott választásokra készülnek, amikor
átveszik a hatalmat. A PSD számára a PNL-ből és az RMDSZ-ből
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 35 perckor,
lenyugszik
18 óra 42 perckor.
Az év 285. napja,
hátravan 80 nap.

IDŐJÁRÁS

Tökös hétvége Szovátán

Ma MIKSA,
holnap KÁLMÁN és EDE
napja.
KÁLMÁN: török eredetű, egy
régi magyar személynévből
nyerte el mai alakját. Jelentése:
maradék.
EDE:a germán Edvárd rövidülése, jelentése: birtokát megőrző.
VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. október 11.

Változó idő

1 EUR

Hőmérséklet:
max.100C
min.70C

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,9486

4,2830
1,3685
241,4471

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Új járványügyi intézkedések
Marosvásárhelyen

Mivel Marosvásárhelyen a koronavírus-fertőzöttségi arány
meghaladta a 6 ezreléket, október 12-től (mától) új járványügyi intézkedések lépnek érvénybe a megyeszékhelyen. A
védőmaszk viselése mától a nyílt tereken is kötelezővé
válik – ez alól kivételt képeznek a szabadtéren sporttevékenységet folytató személyek –, péntektől vasárnapig pedig
kijárási tilalom lesz este 8 és hajnali 5 óra között Ez alól
azok képeznek kivételt, akik szakmai kötelezettségeik
miatt, egészségi okokból, családtag vagy más idős, illetve
mozgásában korlátozott személy gondozása érdekében
tartózkodnak kint, vagy átutazóban vannak. A tiltás nem vonatkozik a beoltott, illetve a betegségen átesett személyekre, akik ezt igazolni tudják.

Gazdafórum Nagysármáson

A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete és a Nagysármási Polgármesteri Hivatal október 13-án, szerdán délelőtt
11 órától gazdafórumot szervez Nagysármáson a Moruc és
Lárga útkereszteződésénél levő Dosul ruginii nevű határrészen. Szó lesz a pályázatokról, továbbá vetőmagfajtákat
mutatnak be és ajánlanak, illetve mezőgazdaságban használható precíziós drónbemutató is lesz. Érdeklődni Trombitás Jolán alpolgármesternél (tel. 0740-249-590) és dr.
Suba Kálmán (0744-500-593) falugazdásznál lehet.

Péntekig igényelhető szociális lakás

Október 15-ig, péntekig lehet feliratkozni a szociális, fiataloknak épített ANL-, illetve állami alapból épített lakások
jövő évi bérlésére. Azoknak, akik az elmúlt években kerültek fel a várólistára, de még nem jutottak lakáshoz, jelentkezniük kell az adataik időszerűsítése érdekében. A
típusnyomtatvány letölthető a polgármesteri hivatal honlapjáról: www.tirgumures.ro, és igényelhető a hivatal 10-es irodájában. A kérvényeket a 13-as irodában iktatják, illetve a
primaria@tirgumures.ro vagy az infopublic@tirgumures.ro
e-mail-címen fogadják. Tájékoztatás a 0265-268-330-as telefonszám 197-es mellékállomásán.

Terápiás program

A Bonus Pastor Alapítvány november 1–12. között 12
napos terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek
és felnőtt hozzátartozóiknak. A szervezők várják mindazok
jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, játékvagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon. A foglalkozások
a Marosludastól 15 km-re levő magyarózdi terápiás otthonban lesznek. Jelentkezési határidő: október 26-a. Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni a 0752-246-814-es
telefonszámon McAlister Magdolnánál lehet.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Számos érdekes tökös alkotást mutattak be, sokan tekintették meg

Több száz tökös alkotást, kompozíciót csodálhattak meg azok, aki a hét végén Szovátára látogattak. A járványhelyzet idén sem tette lehetővé a
nagy népszerűségnek örvendő tökfesztivál megszervezését, Szováta önkormányzata a helyi tanintézményekkel
együttműködve
mégis
igyekezett kellemes, őszi, „tökös” hangulatot teremteni a fürdővárosban.

Gligor Róbert László

Idén 53 osztály és 12 óvodai csoport lelkes és kreatív
munkájában gyönyörködhetnek a város lakói és az idelátogató turisták. Az önkormányzat támogatásával beszerzett
ezer tökkabakot a múlt héten kapták kézhez a diákok, amelyeket otthon faragtak ki vagy festettek meg, és pénteken
délelőtt helyezték el a város különböző pontjain – a járvány
terjedésének megfékezése, valamint a gyermekek egészségének megőrzése érdekében a tevékenységek előre megtervezett program szerint, kisebb csoportokban zajlottak.
A város központi részén (a Gólyafészek mellett és a Placcon) a sófalvi Illyés Lajos iskola és óvoda diákjai helyezték
ki a dekorációkat, míg a fürdőtelepi parkot a Domokos
Kázmér Általános és Szakközépiskola diákjainak alkotásaival díszítették fel, de hasonló díszítés van a városháza
bejáratánál, a fürdőtelepen néhány turisztikai egységnél,
valamint a turisztikai információs és népszerűsítő központnál is – tudtuk meg az önkormányzat szóvivőjétől,
Moldovan Krisztától.
A járványra való tekintettel hivatalos megnyitót vagy
más eseményeket (gyerekprogramok, koncertek) nem rendeztek, de azok, akik meg szerették volna tekinteni a sok

Fotó: Gligor Róbert László

színes és ötletes, tökből készült alkotást, egész hétvégén
megtehették. A Gólyafészek mellett TökZoo várta a látogatókat, ahol gímszarvas, eurázsiai hiúz, uráli bagoly, afrikai elefánt, oroszlán, majom, koala, sün, unikornis,
katicabogár és méhecske mellett számos egyéb állatot lehetett látni, a Placcon pedig egy hatalmas hangyát is, de
volt ott Pepa malac, Mickey egér és Mancs őrjárat is, a
Pókember és minyonok is visszaköszöntek, s láthattunk kalózhajót, focicsapatot szurkolóstul, kebabot, hotdogot és
számtalan egyéb figurát, míg a másik igen érdekes és ötletes alkotás a fürdőtelepi Ensana Szováta szálloda előtt kialakított kedvenc vendéglő”tök” és SPA volt, és idén is
sajátos figuraként megjelent a „Covid-tök” is.
A kellemes őszi hangulat és az impozáns látvány mellett
a Szovátára látogatók ízletes tökös ételeket is megkóstolhattak egy-két fürdőtelepi étteremben, a Kicsigombában
például kacsacombot tökkel és narancsos-tökös tortát szolgáltak fel különlegességként.
A kiállított alkotásokat sok turista végignézegette, a kisebb-nagyobb csoportok között ott találtuk a nyárádmenti
Seprőd kisiskolásait is. Tăslăvan Melinda tanítónő érdeklődésünkre elmondta: a tökfesztivál második kiadásán
látta a szovátai diákok alkotásait, azóta minden alkalommal elhozza ide a diákjait, akik izgatottan várják az újabb
felfedeznivalókat, majd számos ötlettel és élményekkel
hazatérve az iskolában ők is készítenek különböző alkotásokat a szeptember végi szüreti bálra összegyűjtött tökökből. A szovátai diákokat, pedagógusokat és szülőket
dicséret illeti a munkáért, míg a félreeső kis bekecsalji faluból érkező gyerekeknek nagy öröm részt venni a rendezvényen, az ősz legszebb napja – részletezte a
pedagógus.

RENDEZVÉNYEK

Kiállítás alkotótábori munkákból

Könyvbemutató
Marosszentgyörgyön

Kamarazeneest

V4 természetfotó-kiállítás

A visegrádi országok – Csehország, Lengyelország,
Magyarország és Szlovákia – természeti kincseiből nyílik kiállítás október 12-én, kedden (ma) 17 órától a marosvásárhelyi Bernády Házban. A kiállítást megnyitja
Soós Zoltán polgármester, Tóth László főkonzul, Nagy
Miklós Kund művészeti író. A tárlat partnere a Naturart.

Október 14-én, csütörtökön 18 órakor a marosszentgyörgyi római katolikus plébánia tanácstermében Muresan-Kilyén Emma bemutatja Baricz Lajos Fényes
csillagok – 160 szonett – és Dicsőséget zengek – 125
szonett – című köteteit. Közreműködik Kilyén Ilka színművész, a Szent György egyházközségi kórus, a Kolping Család énekkara és az Ágocska gyermektánccsoport.

Szabadtéri képzőművészeti kiállítással zárul a 2021-es
marosvásárhelyi alkotótábor október 13-án, szerdán déli
12 órakor a marosvásárhelyi Mihai Eminescu Művelődési Központ előtti téren. Kedvezőtlen időjárás esetén
a vár Vargák bástyájában tartják meg a rendezvényt, a
tárlat itt lesz látogatható három hétig. A Maros Megyei
Képzőművészek Szövetsége szervezésében, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal anyagi támogatásával és
az Egyetemi Kulturális Központ közreműködésével zajlott
tíznapos alkotótáborban 25 hazai művész dolgozott.
Október 12-én, kedden 19 órakor kamarazeneesttel
folytatódik a XXXI. Constantin Silvestri nemzetközi
zenei fesztivál a Kultúrpalota nagytermében. Fellép az
Ars Subtilior együttes: Mihai Vaida (fuvola), Iulia-Adriana Cazacu (hegedű), Marius Boldea, Ana Boldea és
Cătălin Răducanu (zongora). Műsoron: Constantin Silvestri-, Dan Constantinescu-, Lipatti-, Dan Dediu- és
Vlad Gînţa-művek.
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Újra lehet pályázni
az ingyenes uniós vasúti bérletekre

Keddtől a 18 és 20 év közötti európai fiatalok újra igazolványok egy évig érvényesek. A uniós bizottság azt tapályázhatnak az ingyenes vasúti bérletekre, az Eu- nácsolta az utazóknak, hogy tájékozódjanak az utazási korlárópai Unió DiscoverEU nevű programja keretében tozásokról.
Az utazási igazolványok 2022-ben használhatók fel.
idén 60 ezer vasúti utazási igazolványt oszt ki – köA kiválasztott fiatalok egyedül vagy legfeljebb ötfős, a tázölte az Európai Bizottság hétfőn.

A pályázatra a 2001. július 1-je és 2003. december 31. között született európai fiatalok jelentkezhetnek. Idén a 19 és 20
évesek is pályázhatnak, miután a tavalyi fordulókat a koronavírus okozta világjárvány miatt elhalasztották. Az ingyenes
vasúti utazási igazolványra jelentkezni október 12-én déltől
október 26-án délig lehet.
A sikeres pályázók 2022 márciusa és 2023 februárja között
használhatják fel utazási igazolványaikat, egy legfeljebb 30
napos időszak alatt. A bizottsági tájékoztatás szerint, mivel továbbra is bizonytalan a világjárvány alakulása, egy új mobil
utazási igazolvány révén az EU minden utazónak rugalmas
foglalási lehetőséget biztosít. Az indulási dátum egészen az
indulás időpontjáig bármikor módosítható. A mobil utazási

mogatható korosztályba tartozó fiatalokból álló csoportokban
utazhatnak. A fenntartható utazás előmozdítására az uniós
program főként a vasúti utazást támogatja. Annak érdekében
azonban, hogy minél több helyre eljuthassanak az EU-ban, a
résztvevők más közlekedési eszközöket is igénybe vehetnek,
buszt vagy kompot is például, illetve kivételes esetekben repülőjegyre is felhasználható az igazolvány. Így a távoli területeken vagy szigeteken élő fiatalok előtt is nyitva áll a
lehetőség, hogy részt vegyenek a programban.
Minden egyes tagállam fiataljai számára meghatározott
számú utazási igazolvány áll rendelkezésre az adott ország népességének az Európai Unió teljes lakosságához viszonyított
aránya alapján. (MTI)

Szökésre hajlamosból szélsőséges és terrorista ideológiát valló személlyé minősítették át Alekszej Navalnij elítélt orosz ellenzéki politikust a börtönben –
jelent meg hétfőn egy Navalnij nevében közzétett Instagram-bejegyzésben. Beszámolója szerint a politikust beidézték egy bizottság elé, amely megszavazta,
hogy az eddigi besorolásból az újba kerüljön át.

ként az ágya mellé állt, videófelvételt készített, és közben
fennhangon beszélt, ami felébresztette őt, megsértve a nyolcórás megszakítás nélküli alváshoz való jogát. Vlagyimir
megye bíróságai elutasították, hogy törvénytelennek nyilvánítsák Navalnij minősítését.
A Kreml egyik legélesebb bírálójának számító Navalnij jelenleg két és fél éves szabadságvesztését tölti a Vlagyimir megyei Pokrovban. Az úgynevezett Yves Rocher-ügyben
gazdasági bűncselekmény miatt kiszabott, de felfüggesztett
szabadságvesztését azért kell leülnie, mert a FSZIN (orosz
Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat) szerint sorozatosan megsértette a feltételes szabadlábra helyezés előírásait,
amikor egy feltehetően idegméreggel elkövetett támadást követően Németországban lábadozott. Az ítéletet a nemzetközi
közösség széles körben politikailag motiváltnak nevezte, és
elítélte. (MTI)

Szélsőséges és terrorista ideológiájúvá minősítették
át Navalnijt

„Ez jó hír. A »szélsőséges« és »terrorista« profilnyilvántartás nem olyan fárasztó, mint a »szökevény«” – hangzott a Navalnij nevében közzétett bejegyzés.
Az őrizetes új minősítése a bejegyzés értelmében nem kívánja meg a folyamatos ellenőrzést.
Navalnijt még a moszkvai előzetes letartóztatási központban vették nyilvántartásba szökésre hajlamosként, és státusza
a börtönbe történt átszállítása után sem változott. Az elítélt politikus arra panaszkodott, hogy az egyik fegyőr éjjelente órán-

Szerbia

Az el nem kötelezettek mozgalma megalakulásának
60. évfordulója

A béke a politikai, kulturális és gazdasági együttműködés fejlesztésének alapja, ezért meg kell azt
őrizni – hangsúlyozta Aleksandar Vucic szerb elnök
hétfőn Belgrádban az el nem kötelezett országok
mozgalma megalakulásának 60. évfordulója alkalmából rendezett csúcstalálkozón.

Az el nem kötelezettek mozgalma 1961-ben azért jött létre,
hogy tömörítse azokat az országokat, amelyek nem kívántak
sem a keleti, sem a nyugati katonai tömbhöz csatlakozni. Jelenleg 120 tagja és 17 megfigyelői státusú állama van. Az alakuló csúcstalálkozót 1961 szeptemberében Belgrádban
tartották 25 ország képviselőjének részvételével. Míg megalakulásakor a mozgalom főként a hidegháború kérdéseivel foglalkozott, mára inkább a globalizáció, a gazdasági
együttműködés és a világméretű problémák kezelése került te-

vékenysége homlokterébe. A hétfőn és kedden Belgrádban tartandó találkozón több mint száz, főként afrikai, ázsiai és délamerikai ország képviselői vesznek részt. A megfigyelői
státussal rendelkező Oroszországot Szergej Lavrov külügyminiszter képviseli.
A szintén megfigyelői státussal rendelkező Szerbia elnöke
hétfői köszöntőjében a béke megtartása mellett állt ki. Ezenfelül kiemelte: a nemzetközi együttműködés az egész emberiség jólétének és virágzásának egyetlen útja. Aleksandar
Vucic sikertörténetnek nevezte az el nem kötelezettek mozgalmának hat évtizedét.
Az el nem kötelezettek mozgalmának csúcstalálkozójával
egy időben Belgrádban üzleti fórumot is tartanak, amelyen a
csúcstalálkozón részt vevő országok képviselői erősíthetik
gazdasági és kereskedelmi kapcsolataikat. (MTI)

Tüntetés Varsóban

Több ezren vettek részt Varsóban vasárnap este az
ellenzéki Polgári Platform ügyvezető alelnöke, Donald Tusk kezdeményezésére összehívott tüntetésen, amelyen a lengyel és az uniós jog viszonyáról
szóló alkotmánybírósági döntés ellen tiltakoztak.

A tüntetők uniós és nemzeti zászlókat vittek, láthatóak voltak a lengyel uniós tagságot támogató transzparensek és az
LMBTQ-mozgalom hatszínű zászlói is.
Donald Tusk az egybegyűltek előtt elmondta: kötelességének tartotta a tüntetés összehívását, mert az alkotmánybíróság
és a kormányzók „minden köntörfalazás nélkül úgy döntöttek,
hogy kivezetik Lengyelországot az Európai Unióból (EU)”.
A kormányt Tusk az európai elvek megsértésével vádolta,
az ellenzéket pedig egységre hívta fel, mely végeredményben
– mint mondta – a kormány leváltását eredményezheti. „Jól
tudjuk, valójában miért is akarnak kilépni az EU-ból, azért,
hogy büntetlenül sérthessék az állampolgárok jogait, a demok-

rácia elveit, hogy féktelenül lophassanak” – jelentette ki Tusk.
Felszólalása közben a közelben szervezett, a nemzeti körök
híveiből álló ellentüntetés felől hangos bekiabálásokat lehetett
hallani. Az ellentüntetők lengyel nemzeti zászlókat lobogtattak, egy „alkotmány” feliratú transzparens is látható volt.
A két megmozdulást a rendőrség választotta el egymástól.
A tüntetésekre reagálva a lengyel kormányfőhelyettes,
Jacek Sasin a Twitter közösségi honlapján azt írta: Lengyelország az EU tagja, és az is marad, az unió elhagyása pedig
„az egyéb ötletekkel nem rendelkező, gyenge ellenzék kitalációja”. A varsói alkotmánybíróság múlt héten úgy találta: öszszeegyeztethetetlenek a lengyel alkotmánnyal az uniós
alapszerződések egyes előírásai, illetve az, ahogyan ezeket az
Európai Unió Bírósága értelmezi.
Az alkotmánybírósági döntés ellen vasárnap más lengyelországi városokban is tiltakoztak. Népesebb, néhány ezer fős
tüntetést például Krakkóban tartottak. (MTI)

Ország – világ
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Járványhelyzet

Az elmúlt 24 órában 209 koronavírussal diagnosztizált személy halt meg – közölte hétfőn a stratégiai
kommunikációs törzs (GCS). A legutóbbi tájékoztatás
óta 9148 új koronavírusos megbetegedést igazoltak
Romániában, több mint 32.100 teszt eredményének
feldolgozása nyomán. 16.981 személyt kezelnek kórházban. Jelenleg 1632 személy szorul intenzív terápiás ellátásra. A kórházban kezelt páciensek között
490 kiskorú van, és közülük 34-et ápolnak az intenzív
osztályon. Románia területén 115.146 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 15.270 intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 60.383 személy
van házi, 251 intézményes karanténban.

Csak a Covid-igazolványt
felmutató diákokat engednék be
az egyetemekre

A Rektorok Országos Tanácsa (CNR) felkérte a kormányt, módosítsa úgy a jogszabályokat, hogy a hallgatók csak az uniós digitális Covid-igazolvány
birtokában léphessenek be az egyetemek épületébe.
A CNR vasárnap közölte: a testület az október 8-10.
közötti brassói tanácskozásán a hazai felsőoktatás
és kutatás minőségének és versenyképességének
javítását célzó intézkedéseket fogadott el. Az ülés
végén fogalmazták meg azt a kérésüket, hogy csak
Covid-igazolvánnyal rendelkező diákok használhassák az egyetemek épületeit. A szigorítás nem érintené azokat a hallgatókat, akik egészségügyi okokból
nem kaphatták meg a koronavírus elleni oltást.
(Agerpres)

Egész éjjel keresték
a Retyezátban eltévedt turistát

Hétfő reggel megtalálták a hegyimentők azt a temesvári 22 éves fiatalembert, aki vasárnap eltévedt a Retyezát-hegységben, és a mentőcsapatok több mint
12 órán át keresték. A fiatalember két másik társával
együtt túrázni indult vasárnap a hegységbe, a Retyezát-csúcsra akartak felmászni. Ketten visszafordultak, amikor hóréteg állta útjukat, ő azonban úgy
döntött, hogy egyedül folytatja útját. Felért a csúcsra,
visszafelé jövet azonban a leszálló ködben eltévedt
– számolt be Ovidiu Bodean, a Hunyad Megyei Hegyimentő-szolgálat vezetője. A másik két fiatal az
este leszálltakor értesítette a hegyimentőket, hogy
barátjuk nem tért vissza Râuşor településre, ahol várták. A fiatal keresésére 20 hegyimentő indult a râuşori
bázisról, keresőkutya is volt velük. A hegyimentők
hétfő reggel találtak rá a 22 éves férfira Gura Zlata
környékén, ahová egy nem jelzett útvonalon ereszkedett le. (Agerpres)

Már három hete nem csillapodik
a vulkán La Palma szigetén

Kitörése után három héttel továbbra sem csillapodik
a Cumbre Vieja vulkán a spanyol Kanári-szigetekhez
tartozó La Palma szigetén, ahol a szakemberek arra
figyelmeztettek vasárnap, hogy a szélirány változása
miatt ismét bizonytalanná válhat a repülőtér működése. A tűzhányó északnyugati kürtője beomlott a
hétvégén, és a felduzzadó lávafolyam óriási, ház
nagyságú sziklákat sodort magával. A több mint 1200
Celsius-fok forróságú magma teljesen elpusztította
Todoque település északi részét, amely a leginkább
érintett zónája a vulkánkitörésnek. A szakemberek
attól tartanak, hogy a földrengések újabb kitörési pontot nyitnak a felszínen. Az Involcan számítása szerint
több mint 39,6 millió köbméternyi vulkáni anyag került
felszínre az elmúlt hetekben. A lávafolyamok eddig
1186 épületet semmisítettek meg és mintegy száz
ház van közvetlen veszélyben. A letarolt földterület
nagysága meghaladja az 525 hektárt. (MTI)

Politikai játékok válság
idején

(Folytatás az 1. oldalról)
álló, kisebbségi kormány támogatása elképzelhetetlen,
azt jelentené, hogy a szociáldemokraták „csúfot űznek
a választóikból”. Az pedig, hogy Iohannis újra Florin
Cîţut bízza meg kormányalakítással, elfogadhatatlan. A
szocdemek szerint az elnök „időhúzásra játszik”.
Az USR Dacian Cioloş személyében miniszterelnökjelölttel és kormányprogrammal érkezett az elnöki palotába. Kormányban való részvételét feltételhez kötötte:
olyan kormánykoalícióban hajlandó részt venni csupán,
amelyben nincs Cîţu. Az elnök még gondolkozik a válaszon.
A liberálisok frissen megválasztott elnöke, és megbuktatása után ügyvezető kormányfőként fungáló Cîţu
átdobta a macskát az USR udvarába: ők váltották ki a
politikai válságot, ők oldják meg a problémát. Közben
a kollégáival a nyakkendőik színein szórakozott.
Az AUR független miniszterelnököt javasolt, azt üzenték Iohannisnak, ne húzza az időt, minél előbb vessen
véget a válságnak, különben elindítják ellene a felfüggesztési procedúrát.
Az RMDSZ ragaszkodik a jelenlegi kormánykoalícióhoz, és nem állt elő semmiféle igénnyel.
Tény, hogy a politikai csatározások nyomán Romániának nincs felelős kormánya. Ebből is világos, hogy
a politikusok számára az egyéni és csoportérdekek a
legfontosabbak.
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Pénzt osztott a távozó kormány

Számos városban, községben több beruházás folyik egyszerre, mindenhol helye van a leosztott pénznek

Két nappal a bizalmatlansági
indítvány elfogadása után a
megbuktatott, de még átmenetileg hivatalban levő kormány jókora összeget ítélt
meg a közigazgatási egységeknek – legalábbis egyeseknek. Az ellenzék politikai
megállapodások megfizetését
sejti a lépés mögött.

Gligor Róbert László

Összesen egymilliárd lejnél is
többet osztott szét a kormány múlt
szerda esti ülésén. A napirend utolsó
előtti határozattervezete arról szólt,
hogy a kormány tartalékalapjából
egyes közigazgatási egységeknek
pénzt osztanak le. Az indoklásban az
áll, hogy a megyei önkormányzatok
és prefektusi hivatalok 11,5 milliárd
lej értékben juttattak el kéréseket a
fejlesztési és közmunkálatügyi minisztériumhoz, amelyben 2797 közigazgatási egység igénye szerepel.
Ebből a kormány 1.010.966.000 lejt
hagyott jóvá 41 megye számára. A
legtöbb pénz (71,4 millió) Konstanca megyébe kerül, utána következik Suceava 46,2 millióval, Maros
megye 42,5 millióval. A legkevesebbet (6,3 millió) Brăila megyének irányoztak elő. A kormányhatározat
szerint a pénzt hazai és nemzetközi
támogatásokból megvalósuló projektek önrészére, nem támogatható
költségekre, pénzügyi kiigazításokra és különböző működési költségekre lehet fordítani.
Ugyanakkor a kormány további
177,1 millió lej elosztásáról is dön-

tött 41 megyei önkormányzat számára társadalmi és gyermekjogvédelmi, valamint egyéb sürgős
kiadásokra, ebből a Maros megyei
önkormányzat 8.415.000 lejt kap.
A nagyobbaknak is sok kell
Maros megye 42.508.000 lejjel
gazdálkodhat a forráselosztások
után, ebből a megyei tanács részét
leszámítva a legtöbbet (1,72 millió
lej) Marosvásárhely kapja, Szászrégennek 1,5, Dicsőszentmártonnak
1,3, Radnótnak és Nyárádtőnek
egyenként 1,2 millió jut, míg Nyárádszereda, Erdőszentgyörgy és
Szováta 1-1 millió lej többletbevételből gazdálkodhat. A községek
közül a legnagyobb összeget Görgényszentimre (900 ezer lej) kapta,
az átlag 300 és 500 ezer között
mozog, míg a legkisebb summát, 63
ezer lejt Mezőrücsnek ítélték meg.
Szép összeg, de ennél többre is
szükség volna Erdőszentgyörgyön,
ahol számos beruházás folyik,
ahová önrészeket kell biztosítani,
ugyanígy európai forrásokból futó
projektekhez is kellene pótolni, de
vannak olyan beruházások is (mint
például az utcák aszfaltozása), amit
a helyi költségvetésből végeztek el,
ezért örülnek ennek is – fejtette ki
lapunknak Csibi Attila Zoltán polgármester. Nyárádszereda elöljárója
néhány napon belül a helyi tanács
jóváhagyását is kikéri a pénz felhasználásáról, de Tóth Sándor
addig is felsorolta elképzeléseit: a
kivitelezés alatt álló számos beruházáshoz önrészeket kell adni, de jó
lenne a város ingatlanvagyoni és

km utat Mezőménesen, ennek a kifizetésére is kevés lesz a kapott
pénz – tette hozzá az elöljáró. Küküllőszéplak községben is hálózatos infrastruktúrára költik az
összeget: Széplakon a szennyvíz-,
Kis- és Nagyszentlászlón a víz- és
csatornavezetékek elhelyezésén
dolgoznak – tudtuk meg Szakács
Béla polgármestertől. Székelyhodoson az iszlói iskola és kultúrotthon,
valamint a jobbágytelki művelődési
otthon felújításához pótolják a most
kapott pénzt – értesültünk a községi
elöljárótól, Barabási Ottótól.
Minden összeg jól fog
Kevesebb pénzt, 200 ezer lejt
kapott Kibéd önkormányzata. Nemrég felújítási munkálatokat végeztek a szennyvíztisztítónál, egy
fahidat lebontottak és előre gyártott
betonelemekből újat építettek egy
patakon, továbbá több projekt előkészítésén, tervén dolgoznak, van

Politikai köszönetmondás?
Az öröm azonban nem mindenkinél teljes, ugyanis nem jutott a
pénzből minden közigazgatási egységnek, sőt akik kaptak, azoknál is
ellentmondásos különbségek vannak. A kormányhatározat elfogadása után a média rögtön politikai
színezetű pénzosztásnak kiáltotta ki
a miniszterelnök intézkedését, két
nap múlva a Szociáldemokrata Párt
(PSD) és az USR vonult utcára, tiltakozva az ellen, hogy a kormány
politikai támogatói megfizetésére
használja az állampénzt, és egyrészt
a Florin Cîţu elnökké választását támogató liberális (PNL) elöljárók és
a kormányzásban partner RMDSZ
önkormányzatai jutottak pénzhez,
míg a hatalomból távozó USR és az
ellenzéki PSD csak szemszúrásból
kapott. Rámutattak: a megbuktatott
miniszterelnököt támogató politikusok által vezetett Konstanca, Suce-

mire költeni a kapott összeget.
Egyelőre ennyivel kell megelégednie a községnek – mondta Dósa
Sándor polgármester, hozzátéve,
hogy „tűzoltásnak ez is jó”. Nyárádmagyarós önkormányzata 148
ezer lejjel kell beérje, miközben az
elöljáró szerint háromszor ennyinek
is megvolna a helye. A község az
Anghel Saligny programra készülve
terveket, tanulmányokat rendelt
hidak újjáépítésére, aszfaltozásra,
gázhálózat építésére, míg a csatornahálózatra lehet, hogy csak EU-s
forrásokra tudnak pályázni. Mivel a
határidők szűkek, gyorsan kellett
lépniük, így van mire elkölteniük a
pénzt. „Jól jött, a kicsit is meg kell
becsülni” – fejtette ki Kacsó Lajos.

ava és az RMDSZ kezében levő
Maros megye kapott a legtöbbet.
A tavalyi parlamenti választásokon a bejutási küszöb alatt maradt
PMP Maros megyei volt képviselője, Marius Paşcan is tolvajlást kiáltott, sérelmezve a pénzelosztást.
Ha a listát megvizsgáljuk, valóban
vannak érdekességek, így például
az, hogy a 17 ezer lakosú és a PSD
kezén levő Marosludasnak is csak
100 ezer lej jutott, míg a 33 ezer lakosú, de az UIPS embere által vezetett Segesvár egyetlen lejt sem
kapott. Ugyancsak üres marékkal
maradt Cintos (USR színeiben nyert
a polgármestere), Marosbogát (független a vezetője) és Makfalva (az
EMSZ színeiben választották újra
az elöljárót) is. A PSD-s Bátos, a
PNL-s Alsóköhér és az RMDSZ-es
Koronka sem kapott egyetlen lejt
sem.
Megkeresésünkre Takács Szabolcs István koronkai polgármester
elmondta: jelenleg csak saját költségvetésből finanszírozott projekteken dolgoznak a községben, de
költségvetési többlettel zárták a tavalyi évet, ezért most nem kértek
pénzt az állami költségvetésből. Jelenleg az országos településfejlesztési programban (PNDL) futó
beruházásokhoz van nagyobb szükség pénzre mindenhol, így Koronka
majd a következő évben fog kérni –
magyarázta az elöljáró. Ezzel szemben Makfalva igényelt pénzt, parlamenti képviselőkkel is egyeztetett a
szükségletekről, mégsem kapott.
Vass Imre polgármester csalódottan
vette tudomásul, hogy ilyenkor nem
állnak ki mellettük a honatyák.

Fotó: Gligor Róbert László

társadalomépítési gondjaira is fordítani valamit belőle.
Sok a munka és az önrész
A megyében 27 község részesült
egyenként 420 ezer lejes leosztásban. Balavásáron különböző fejlesztési tervek önrészére fordítják a
pénzt, hiszen jelenleg a balavásári
és kendi kultúrotthon felújítása, a
balavásári szennyvízcsatorna kiépítése, az egrestői óvoda építése folyik, támogatást nyertek digitális
oktatási eszközökre, és nemsokára
szerződést köthetnek a kendi csatornahálózat elvégzésére is, tehát
rengeteg az önrész, a most kapott
összeg csak egytizedét fedezi a
szükségletnek – mondta el Varga
Adorján polgármester. Mezőpanitban főleg a megemelkedett energiaárak
fognak
több
pénzt
felemészteni, a közvilágítás mellett
a köz- és tanintézmények energiaszükségletei télen hatalmas összegekben, több tízezer lejben
mérhetők. Ugyanakkor kiadásaik
vannak a sertéspestis, a koronavírus-járvány miatt, sok helyiséget és
közterületeket is fertőtleníteni kell,
s ami ezen felül marad, a folyamatban levő beruházások önrészére és
az idén elvégzett munkálatok számláinak kiegyenlítésére fordítják –
sorolta fel lapunknak Bodó Előd
Barna polgármester. Mezőcsáváson
az önkormányzatnak kétmillió
eurós önrésze van egy három települést érintő csatornázás fővezetékének kiépítésében, így hatalmas
összegekre volna szükségük – magyarázta Szabó József Levente.
Emellett nemrég leaszfaltoztak 1,8
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Hatványozott elköteleződés a nemzeti értékek mellett

A székelyföldi régión belül a Maros
megyei kitüntetettek sorát Székely
Ferenccel zárjuk, akinek az augusztus
20-i nemzeti ünnep alkalmával a néprajzi és helytörténeti tárgyú könyveket, valamint monográfiákat és
interjúköteteket is magába foglaló
életműve elismeréseként Áder János
köztársasági elnök Magyar Arany Érdemkeresztet adományozott. A kitüntetést Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusán Tóth László főkonzul
adta át. Székely Ferenc lapunkban is
rendszeresen közöl.

Mezey Sarolta

Székely Ferenc 1951-ben született a Kolozs megyei Pusztakamaráson. Az elemi iskolát
Pusztakamaráson,
gimnáziumi
tanulmányait Mócson (Kolozs megye) végezte, majd Székelyudvarhelyen, a mezőgazdasági szaklíceumban szerzett diplomát
1970-ben. Széken, Ákosfalván, Havadon, Vadasdon és Erdőszentgyörgyön dolgozott,
utóbbi helyen iskolai ügyintézőként az általános iskolában. 2005–2006-ban könyvtárosi
szakképesítést szerzett a kolozsvári BBTE kihelyezett könyvtáros szakán, ezt követően
könyvtáros volt az erdőszentgyörgyi líceumban. 2016-tól nyugdíjas.
Székely Ferenc kutatási területe a tárgyi és
szellemi néprajz, az irodalomtörténet. Írói,
néprajzkutatói munkásságát több mint 20

A 21. Filmtettfeszt erdélyi
magyar filmszemle díjazottjai

Vasárnap este kihirdette díjait a Filmgalopp versenyszekciójának
háromtagú
zsűrije, ugyanakkor a közönségdíj is gazdára talált. A kolozsvári
Győzelem
mozi
színpadára lépett Kántor
László producer a Sárga Csikó
díjért, és online üzenetben
köszönte meg díját Pernecker
Dávid filmkritikus.

A Filmgalopp közönségdíjasa
idén Simó Boglárka Árva csillagok
című filmje. A 15 perces alkotásban
a hajdani székelykeresztúri gyermekotthon története bontakozik ki
egykori lakójának portréja által. A
közönségdíj értéke 1000 lej, felajánló a Nobila Casa.
A Filmgalopp zsűrije – Nagy
Viktor Oszkár, Kollarik Tamás és
Ferenczi Szilárd – úgy döntött, a
különdíjat idén Medve Ferenc kapja
Being a Bee című rövid természetfilmjéért. A környezetvédelmi üzenetet megfogalmazó ismeretterjesztő film a méhek egy napját
mutatja be, azt, hogy hogyan küzdenek meg a természeti erőkkel és
az emberi tevékenységekkel. A különdíj értéke 1000 lej, felajánlója a
Medline.
A Filmgalopp fődíját László
Barna érdemelte ki Isteni kéz című
alkotásával. A portréfilm Csángáló-

Fotó: Bálint Zsigmond

néprajzi, helytörténeti, monográfiai és interjúkötet fémjelzi. Könyveit az igényesség
jegyében, a népszolgálat érdekében írja és
szerkeszti. Ez a nemzet iránti elkötelezettség
a mozgatórugója tetteinek akkor is, amikor
szerkeszti és írja az Erdőszentgyörgyi Figyelő című színvonalas, kéthavonta megjelenő lapot, amely szellemi és lelki tápláléka
a környék magyar lakosságának. Jelentetett
meg könyvet önálló szerzőként és neves nép-

ról, a világhírű brácsásról szól, akit
kenyérkereső keze egyik napról a
másikra cserbenhagy: remegni
kezd. Az a zenész, aki kiejti kezéből
a vonót, nem lehet többé a híres
Szászcsávási Banda tagja. Dumnezeu, a bandavezér prímás kizárja őt
a zenekarból, amelyben egész életében játszott. Bár elképzelhető,
hogy Csángáló Parkinson-betegsége gyógyítható, abban az archaikus világban, amelyben ő él, s
amely csak az isteni segítséget fogadja el, egy agyműtét teljesen elképzelhetetlen. A mester egyetlen
reménye, hogy Bálint, a hozzá hasonló tehetségű unokája, továbbviszi a világon is egyedülálló zenei
hagyatékot. Amikor már szinte
minden veszni látszik, már csak a
csoda, az „isteni kéz” segíthet... A
fődíj értéke 1 millió forint, felajánlója a Nemzeti Filmintézet.
A díjazott alkotásokat újra lehetett nézni hétfőn délben 12 órai kezdettel a Győzelem moziban.
A vasárnap esti díjátadó gálán
színpadra lépett Kántor László kolozsvári származású, Budapesten
élő filmproducer a Sárga Csikó
szobrocskáért. A méltatást Szántai
János író, újságíró fogalmazta meg,
a díjat felajánlója, a Liszt Intézet
nevében Kósa András László nyújtotta át.

rajzkutatókkal együtt, társszerzőként, például
a Népi gazdálkodás Havadon (társsz. Gegesi
László János, Nagy Ödön, Nagy Olga, Kriterion, 2002). Vannak helytörténeti írásai, amelyek fontos szerepet töltenek be az erdélyi
magyarság önazonosságának ápolásában,
például a Templomra szállt bánatmadár,
Pusztakamarási magyarok.
Pusztakamarásnál maradva, meg kell említenünk a Sápadt fényben gyertya ég. Naplójegyzetek Sütő András utolsó éveiről című
kötetét. Ezzel is lerótta tiszteletét és kegyeletét a nagy író előd előtt, akitől indítást és indíttatást is kapott. Mielőtt a 2020-ban
megjelent Vadasd és vidéke monográfiáját kiadta volna, mint lakhelyének ismerője, krónikása, szellemi hagyatékának gyűjtője, több
Vadasdról szóló kötetet is megjelentetett. Az
utóbbi valóságos enciklopédiája a falunak és
környékének; élményszerűen, tudományos
igényességgel mutatja be a települést. Székely Ferenc figyelme mindenre kiterjed.
Részletesen bemutatja a használati tárgyakat,
beszél a különböző munkákról és az ezekhez
fűződő szokásokról, az emberi élet nagy eseményeiről, az ünnepekhez kapcsolódó szokásokról, hagyományokról. Stílusa, bár
részletes és alapos, mégis könnyed, olvasmányos.
Dr. Balázs Lajos néprajzkutató szerint „A
könyv külön érdeme, hogy egyedi példa gyanánt is érzékelteti az erdélyi magyarság rendtartó és rendvédő erényét.”
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Rendkívül fontos helyet foglal el Erdély
magyarságának szellemtörténetében az a 10
interjúkötet, amelyben Székely Ferenc több
mint 100 személyiséget szólaltat meg. A magyarság olyan alkotóiról van szó, akik vallanak magukról, munkájukról, őseikről,
korukról stb. A tíz könyv mint monumentális
interjúfolyam az elmúlt 100 esztendő küszködéseit, tövisekkel és babérokkal teli emberi
életeit mutatja be, úgy, hogy közben közvetlen, személyes korrajzot tár elénk – hangzott
el a laudációban.
A díjazott lapunk megkeresésére elmondta,
hogy számára a Magyar Arany Érdemkereszt
olyan kitüntetés, amely több odafigyelésre
kötelezi a magyar közösség, a magyar kultúra, a magyar identitás megőrzése iránt.
Ugyanakkor több tiszteletre a magyar állam
és vezetői iránt. A továbbiakban hatványozottabban elkötelezett a szellemi, erkölcsi, nemzeti értékek megörökítésére és további
gyarapítására.
– Orbán Balázst parafrazálva, ha csak egy
porszemnyivel is, de hozzá szeretnék járulni
az egyetemes magyar kultúra míves épületének gazdagításához – fogalmazott a kitüntetett, aki fontosnak tartja folytatni a munkát,
hogy az erdélyi születésű, de más helységben,
más földrészeken boldogulást kereső jeles
magyarokat – kerek évfordulók okán – megszólaltassa, és a kevésbé ismert, úgymond
emlékezetünkből kiesett életútjukat, szakmai
megvalósításaikat, irodalmi, művészeti aktivitásukat tömörítő köteteket az olvasók és érdeklődők asztalára tegye.

Székelyföldi Fotófesztivál másodjára

Ráduly Kinga

Vargyasi Levente, a Kovászna Megyei Művelődési
Központ munkatársa, az esemény szervezője a
3. Székelyföldi Fotóklubok Szemléjének kiállításmegnyitóján köszöntötte a kollégákat és a
közönséget. Elmondta, hogy a közösségben
gondolkodó fotóklubtagok igénye szülte az idei
kiállítást és a katalógusát: „A Székelyföld
Napok mottójához igazodva, az idei téma a férfi
mint családfő, családfenntartó, példakép, mint
a nő társa szerepel. Köszönet illeti mind a 86
klubtagot, fotográfust, hogy a beküldött műveikkel nemcsak kordokumentumot hoznak létre,
de egyéni látásmódjukat meg is osztják alkotótársaikkal.” 12 órától sor került a székelyföldi
fotóklubok fórumára, majd 15 órától Vancsó

Zoltán Szándéktalan fény című, filmszerűvé
összevágott képanyaga zenés, képzeletbeli utazásra hívta a nézőket, érdeklődőket.
Wabi-sabi név alatt esztétikai látásmódra, az utcai
fotózásra mint vizuális jegyzetre összpontosított Mira
Marincas egyéni kiállítása: „Világnézetének középpontjában az elfogadás és a tökéletlenség áll, amely a
tökéletlenségek túllépésének, a sorozatok kiterjesztésének folyamatán keresztül, a vizuális elemek különböző montázsainak újrakontextualizálásával való
állandó modulációk révén újabb és újabb elemeket
kapcsol össze”.
Október 10-én, vasárnap, az esemény záróakkordjaként Nemlét és örökkévalóság címmel Vancsó Zoltán filmjére invitálták a fotográfia szerelmeseit,
akiknek a vetített fotókon túl a zenei aláfestések és az
alkotó bevezetője okán különleges élményben volt részük.

Fotó: Vargyasi Levente
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Gyermekkori álomból családi vállalkozás

Szerkeszti:MenyhártBorbála

(Folytatás az 1. oldalról)
tartja magát, mivel a férje is osztozik a lovak iránti szeretetében, így támogatta a feleségét álmának valóra
váltásában. Anita elmondta, a férje családjáé a Faribo
virágkertészet, emögött van egy több mint harminchektáros legelő, ott alakították ki a lovardát. Az ő ötlete
volt, magyarországi lovasként mindig arról álmodott,
hogy egyszer majd Erdélyben részt vesz egy lovas
túrán, ugyanis európai viszonylatban is Erdélyt tartja
az egyik legszebb természeti adottságú országrésznek,
a lovaglás szempontjából is igen változatosak a terepviszonyok, lóháton olyan helyeket lehet bejárni, amelyeket járművel nem lehet megközelíteni.
– Régi álmom, hogy lovas túrák szervezésével foglalkozzam, annál is inkább, mivel az ideköltözés után
megtapasztaltam, mennyire szép tájak vannak a környéken, csak egészen keskeny ösvényeken lehet feljutni hegytetőkre, ahol festői kilátás tárul az ember elé.
Ezeket az élményeket szerettem volna átadni más, lószerető embereknek is, innen jött a lovarda, valamint
a lovas túrák szervezésének a gondolata – árulta el
Anita.
Amikor Makfalvára költözött, magával hozta két
lovát is, az állomány azóta bővült, jelenleg a lovardában kilenc állat van, ebből három csikó, a többi lovagolható, a közeljövőben szeretnék bővíteni az
állományt néhány hátassal, illetve néhány pónival a kisebb gyerekeknek. Farkas Anita elmondta, a lovardában kezdőket és haladókat is várnak, lehetőség van
gyerekek oktatására, előzetes bejelentkezés alapján fogadják a lovaglás, valamint a túrák iránt érdeklődőket.
Az oktatást az alapoktól kezdik, a lovak megismertetésével, a lóval való helyes bánásmóddal, a lovaglást
az alapoktól építik fel, kezdik a stabil üléssel, a helyes
testtartással, majd, ahogy ügyesedik a lovas, kipróbálhatja a lépésben való haladást, majd az ügetést és a
vágtázást is. Ha valaki stabilan tud lovagolni mindhárom „üzemmódban”, kimehet terepre.
A kezdőknek sétalovaglást szerveznek, a tapasztalt
lovasoknak pedig többórás túrákat, különböző helyszíneket járhatnak be, úgy alakítják az útvonalat, hogy eljussanak egy kilátóhoz, ahol festői táj tárul a lovasok
elé, ott piknikeznek, a lovasudvar biztosít egy borkóstolót, és Anita, akinek másik szenvedélye a fotózás,
néhány profi lovas fotóval is megajándékozza a vendégeket.
Emellett komplex programokat is szerveznek a látogatóknak, csoportokat fogadnak, és aki nem szeretne

Fotó: Facebook:Farkas Lovasudvar

lovagolni, annak lehetősége van lovas kocsizásra,
ugyanakkor a családnak van egy vendégháza a Bözödi-tónál, ahol 14 férőhelyes szálláslehetőség van,
az udvaron dézsával, illetve egy tízszemélyes tutaj is
rendelkezésre áll, amelyet igénybe vehetnek a
turisták.
A Farkas Lovasudvar mintegy két héttel ezelőtt nyílt
napot tartott, mivel szerettek volna bemutatkozni a
nagyközönségnek, a látogatók információkat szerezhettek a lovardában zajló oktatásról, a lovas túrákról,
és lehetőséget biztosítottak az oktatókkal, túravezetőkkel való találkozásra, a lovaglás kipróbálására. A nyílt
napra színes programmal készültek a házigazdák –
aminek a levezetését Barabási Attila, a Maros Művészegyüttes igazgatója vállalta fel –, látványos lovas bemutatók, Sebestyén Roland lovaskaszkadőr
produkciója szórakoztatta a látogatókat, illetve Nagy
Mariann erőszakmentes lókiképzésről szóló előadását
is meghallgathatták az érdeklődők.

Már zsenge korban is fontos a rendszeres testmozgás

Ovisportpálya létesült a község két településén

Vass Imre, Makfalva polgármestere lapunknak elmondta, a magyar
kormány
támogatásával
14
ovisportpályát adnak át Erdélyben,
Maros megyében a makfalvi és a
hármasfalusi az elsők. Fontosnak
tartják, hogy a gyerekek már óvodás
korban elkezdjék és megszeressék a
testmozgást, a sportolást, megismerkedjenek a különböző sporteszközökkel, annál is inkább, mert igen

Magyar állami támogatással,
Maros megyében elsőként,
ovisportpálya készült a makfalvi és hármasfalusi óvodák
szomszédságában. A színes
sporteszközökkel felszerelt,
hangulatos pályákon a két településen közel száz óvodás
gyerek mozoghat és ismerkedhet meg az egyes sportágakkal.

A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program révén több mint
száz új óvoda épült, illetve több
mint háromszáz intézményt újítottak fel, ennek része a sportpályák
létesítése is. A megyében jelenleg
csak Makfalván és Hármasfaluban

van ovisportpálya, amelyeket a múlt
héten ünnepélyesen avattak fel. Az
avatóünnepségeken részt vett Grezsa István, a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési
Program
koordinálásáért felelős miniszteri
biztos, Molnár Andrea, az OviSport Közhasznú Alapítvány elnöke, Kátai Attila, az Erdélyért
Polgári Egyesület elnöke, ifj. Buzánszky Jenő, az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány alapítói jogok
gyakorlója, valamint Mezei János,
a Magyar Polgári Párt elnöke, az
Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke és Albert Csilla, a makfalvi
Wesselényi Miklós Általános Iskola
igazgatója.

Elkészült az új óvoda, folyamatban van az iskola felújítása

Nemrég adták át Makfalván
az új óvodát, amit uniós alapokból épített a helyi önkormányzat, illetve folyamatban
van a hármasfalui iskola teljes felújítása, kormányalapokból.

Vass Imre, a község polgármestere elmondta, egy sikeres uniós
pályázatnak köszönhető a korszerű, új óvoda, ahol a következő
tanévtől napközis programmal fogadják majd a település legkisebb
lakóit, hogy segítsenek a szülőkön,
akiknek munkaidőben nehéz megoldaniuk a gyerek felügyeletét. A
folyamatban lévő tanévben nem
tudták elindítani a napközis programot. A kétszintes épületben
három csoport befogadására alkalmasak a termek, van lehetőség a
gyerekek lefektetésére, illetve van
ebédlő, orvosi szoba, az udvaron
pedig játszótér, valamint immár
hangulatos sportpálya is várja a
gyerekeket, akik már birtokba is
vették a szép, új óvodát.
Tavaszra újítanák fel az iskolát
A községvezetőtől megtudtuk,
hogy folyik a hármasfalui iskola
külső-belső felújítása, ami magában foglalja a tetőcserét, az abla-

csábító a számítógép, az internet,
ami gyakran a mozgás rovására
megy. A színes akadályelemekkel,
kosárpalánkkal és egyéb sporteszközökkel felszerelt, hálóval bekerített pályákat a két település
óvodásai, Hármasfaluban negyven,
Makfalván pedig ötven gyerek
fogja használni, és ezáltal próbálják
majd megismertetni és megszerettetni velük a mozgást, az akadályelemekkel lebonyolított játékos
tornagyakorlatokat, valamint a labdajátékokat.
Az avatóünnepségen Grezsa István miniszteri biztos a mindennapi

kok cseréjét, ugyanakkor szigetelik az épületet, korszerűsítik és kibővítik a központifűtés-rendszert.
Gyakorlatilag csak a falak maradnak a régi épületből. A 2,8 millió
lejes beruházást kormányalapokból végzik, tavasszal fogtak neki,
és a tervek szerint jövő tavaszig
befejezik. A polgármester elmondta, az iskola mellett van egy
vendégháza a református egyháznak, és a munkálatok idejére odaköltöztették a diákokat. Új
bútorzattal, táblákkal szerelik
majd fel az épületet.
Az önkormányzat tervei között
továbbá szerepel a Makfalva–Szolokma út korszerűsítése, most dolgoznak az előtanulmányon. Az
útszakasz egy részét évekkel ezelőtt felújították, most a fennmaradó 5 km aszfaltozására próbál
finanszírozást szerezni a község.
Emellett tervezik a mezei utak felújítását, valamint a szennyvízhálózat kibővítését, ugyanakkor
benyújtottak három pályázatot az
országos beruházási alaphoz,
Makfalván egy új orvosi rendelőre, ugyanitt egy sportpályára,
Szolokmán pedig egy kultúrotthonra szeretnének ezúton finanszírozást nyerni.

testmozgás jelentőségéről, valamint a pályák nyújtotta lehetőségekről szólt, aminek köszönhetően
a gyerekek elsajátíthatják a különböző sportágak, egyebek mellett a
labdarúgás, a kosárlabda, a tollaslabda alapjait. Molnár Andrea felidézte a program indulásának a
kezdeteit, amikor egy évtizeddel
ezelőtt rádöbbentek arra, hogy a
legkisebb korosztálynak, az óvodásoknak is szükségük van a rendszeres testmozgásra, és ehhez a
megfelelő körülményekre, ezért
jött létre az Ovi-Sport Közhasznú
Alapítvány.
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Francia diadal a Nemzetek Ligája milánói döntőjében

A világbajnoki címvédő francia
válogatott 2-1-re legyőzte a spanyolokat a labdarúgó Nemzetek Ligája
második kiírásának vasárnapi döntőjén Milánóban.
A Luis Enrique által irányított
spanyolok az elődöntőben az Európa-bajnok olaszokat múlták felül
2-1-re, megszakítva ellenfelük világcsúcsot jelentő 37 mérkőzéses
veretlenségi sorozatát. A spanyolok
a 2013-as Konföderációs Kupa óta
az első döntőjükre készültek. A
franciák a négy között kétgólos hátrányból fordítva győzték le a világranglista-vezető belgákat 3-2-re.
Didier Deschamps szövetségi kapitány ugyanakkor a fináléban koromiatt
nem
navírus-fertőzés
számíthatott a Juventust erősítő Adrian Rabiot-ra.
A két együttes tornadöntőben
csak egyszer, az 1984-es Eb-fináléban találkozott, akkor Michel Platini és Bruno Bellone találataival a
franciák örülhettek. Tétmérkőzésen
előzőleg a 2014-es világbajnokság
selejtezőjében csaptak össze: 2012
októberében Spanyolországban 1-1es döntetlen született, míg 2013

7

Jegyzőkönyv

Labdarúgó Nemzetek Ligája, döntő: Franciaország – Spanyolország
2-1 (0-0)
Milánó, vezette: Taylor (angol).
Gólszerzők: Benzema (66.), Mbappe (80.), illetve Oyarzabal (64.).
Sárga lap: Pogba (46.), Kounde (55.), Mbappe (90.), illetve Laporte
(86.).
Franciaország: Lloris – Kounde, Varane (43. Upamecano), Kimpembe – Pavard (79. Dubois), Pogba, Tchouameni, Hernandez – Griezmann (90+2. Veretout) – Benzema, Mbappe.
Spanyolország: Unai Simon – Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte,
Alonso – Gavi (75. Koke), Busquets, Rodri (84. Fornals) – Ferran Torres (84. Merino), Sarabia (61. Pino), Oyarzabal.

márciusában Párizsban 1-0-ra a spanyolok nyertek.
A milánói összecsapáson a mintegy négyezer szurkolójuk által buzdított franciák léptek fel kezdeményezőbben, de komoly helyzetig
nem jutottak el az első félidőben. A
nézők idegeit leginkább Kounde
16-oson belüli esetleges kezezése
borzolta, de rövid videóbírózás után
folytatódott a játék.
Térfélcsere után felpörgött a
meccs, Benzema a keresztlécet találta el, majd Oyarzabal remek

egyéni akció végén megszerezte a
vezetést a spanyoloknak. Benzema
azonban másfél perccel később
szépségdíjas csavarással egyenlített, majd szűk negyedórával később Mbappe lépett ki a védők
közül, és a franciák fordítottak. (A
gól erősen véleményes volt, a franciák támadója leshelyzetről indult,
a játékvezető mégis megadta a gólt,
mert Theo Hernández indításából a
becsúszó Eric García tolta a labdát
Mbappé elé – a találatról a korábbi
román sztárbíró, Ion Crăciunescu is

Mbappé gólja: a spanyolok felháborodtak,
de Ion Crăciunescu szerint szabályos volt

Farczádi Attila

Megosztotta a szakembereket a franciák
második gólja, amelylyel előnyhöz jutottak,
majd meg is nyerték a
Nemzetek Ligája döntőjét, vasárnap este.
Mbappé ugyanis lesen
állt, amikor kiugrott a
spanyol védők közül,
azonban mielőtt hozzá
került volna a labda,
feltételezhetően hozzáért a menteni próbáló
Eric García.
„Erősen vitatható!”
– idézte a Marca című A televíziós közvetítésről kimerevített felvételen jól látható, hogy a franciák támadója
lap
álláspontját volt a legközelebb a spanyol kapuhoz
Mbappé góljának szabályosságáról az Eumegérintette a labdát, amely a lesen lévő tárosport. A Mundo Deportivo pedig úgy vélte: madóhoz jutott. Ha a védő nem játszotta
„Franciaország botrányos körülmények kö- volna meg a labdát, akkor szabálytalanság
zött jutott előnyhöz”.
történt volna. A védő menteni akart, de nem
Az Onda Cero műsorvezetője, Eduardo jól tette, mert hozzáért a labdához. Ha nem
García, akinek a nyilatkozatát a román Di- érintette volna meg, akkor a gólt les miatt
giSport ismertette, azt mondta: „Az, hogy ezt nem adták volna meg. Azonban kétségeim
a gólt nem törölték, a VAR (videóbíró-rend- vannak azzal kapcsolatosan, hogy valóban
szer – a szerk.) történetének az egyik legna- megérintette-e vagy sem, de ezt csak azok
gyobb szégyene. A legnagyobb hiba a VAR tudhatják teljes bizonyossággal, akik a VARlétezése óta! A lest az asszisztensnek kellett rendszert kezelték. Számomra elgondolkodvolna jeleznie, nem a VAR-nak.“
tató, hogy a labda García feltételezett érintése
Iturralde Gonzalez korábbi játékvezető sze- nyomán nem változtatott irányt. Hogy minrint viszont helyes volt a döntés, ha Eric Gar- denki megértse (...): Mbappénál azért nem incía megérintette a labdát, mielőtt az tették be a lest, mert ezt csak akkor kellett
Mbappéhoz ért: „Eric megpróbálta rávetni volna megtenni, ha a labda hozzá érkezett
magát a labdára, hogy hárítson. Ha megérin- volna, és így jogosulatlanul előnyre tett volna
tette a játékszert, akkor érvényes a gól. szert. Azonban csak azután használta ki a
Mbappe nem befolyásolta a helyzetet, márpe- helyzetet, miután az ellenfél játékosa már
dig a szabályzat szerint csak ilyen esetben kell hozzáért a labdához. A történtek elbírálásában
büntetni a lesállást.“
nincs jelentősége annak, hogy a védő csak
A DigiSport megszólaltatta a korábbi híres megérintette, és nem kezelte a labdát, a szajátékvezetőt, Ion Crăciunescut, aki a követke- bályzat ugyanis nem tesz különbséget a két
zőképpen nyilatkozott: „A játékos minden eset között. Egyértelmű, hogy a hátvéd meg
kétséget kizáróan lesen állt, amikor kiugrat- akarta játszani a labdát, és hibázott. Ebben az
ták. Miközben a labda feléje tartott, az egyik esetben pedig már nem a labdaindítás pillanavédő (Eric García) megpróbálta becsúszva tát kellett alapul venni“ – vélte Ion Crăciuhárítani a labdát, de nem sikerült. A védő nescu.

Varóék világbajnokok lettek

Világbajnok lett a marosvásárhelyi lábteniszező, Varó Norbert és edző édesapja, Varó
Gyula.
Szeptember 29-e és október 3-a között Izvorani-ban rendezték a tavalyról idénre halasztott
lábtenisz-vb-t, és a román válogatott 11 aranyérmet, 1 ezüstöt és 1 bronzérmet nyert.
A marosvásárhelyi Gombos Martial Arts lábtenisz-szakosztályának sportolója, Varó Norbert
a felnőtt hármas versenyszámban, Varó Gyula
pedig edzőként lett világbajnok.

kifejtette véleményét, ezt mellékelve olvashatják.) A hátralévő időben a spanyolok sorra dolgozták ki
a helyzeteket, de egyenlíteniük nem
sikerült, főként azért, mert Lloris
többször is bravúrral védett.
A francia csapat a legutóbbi 25
tétmeccsén nem kapott ki, Antoine
Griezmann pedig kilencedik franci-

Fotó: az UEFA közösségi oldala

aként lett százszoros válogatott.
A két gárda 36. alkalommal találkozott egymással, a spanyolok 17
és a franciák 12 sikere mellett hétszer volt döntetlen az eredmény.
A Nemzetek Ligája első kiírását
2019-ben Portugália nyerte meg.
Korábban, a 3. helyért: Olaszország – Belgium 2-1 (0-0).

A Wembley-ben „zárulhat“ a vb-selejtező
a magyar válogatott számára

A csoportja negyedik helyén álló
magyar labdarúgó-válogatott ma
este a Wembley Stadionban, az angolok otthonában lép pályára a világbajnoki selejtezősorozatban, és
Marco Rossi együttese már matematikai esélyét is elveszítheti a pótselejtezőt érő második
hely
megszerzésére.
Az esélyek egyértelműen Anglia
mellett szólnak, mivel Gareth
Southgate tanítványai a lengyelek otthonában elért döntetlent leszámítva
minden mérkőzésüket megnyerték, A magyar válogatott játékosai, Vécsei Bálint, Szoboszlai Dominik,
és a két csapat legutóbbi összecsa- Schön Szabolcs és Botka Endre, miután Armando Broja, az albán
pásán, a Puskás Arénában rendkí- csapat játékosa gólt szerzett a Puskás Arénában játszott világbajvül sima, 4-0-s győzelmet arattak. noki selejtező mérkőzésen október 9-én. Fotó: MTI/Illyés Tibor
A magyar válogatott ugyan jól
kezdte a sorozatot, de ősszel visszaesett a vagy a lengyel győzelem jelentené a végteljesítménye, az albánoktól idegenben és állomást a magyar együttes számára.
A csoportból az első helyezett jut ki a vimúlt szombaton otthon is 1-0-ra kapott ki,
így a negyedik helyre csúszott vissza az I lágbajnokságra, a második pedig pótselejcsoportban, Albánia 5, Lengyelország tezőt játszhat a részvételért.
A mérkőzés 21.45 órakor kezdődik.
pedig 4 ponttal előzi meg.
Marco Rossi csapatának a
Wembley Stadionban aratott
A tabella
győzelemmel a második hely
1.
Anglia
7
6 1 0
23-2 19
megszerzésére matematikai esé2.
Albánia
7
5
0
2
11-6
15
lye még biztosan maradna, dön4 2 1
24-8 14
tetlennel pedig abban az 3. Lengyelország 7
3 1 3
12-11 10
esetben, ha az albán–lengyel 4. Magyarország 7
7
1 0 6
4-19 3
összecsapáson nem hazai siker 5. Andorra
7
0 0 7
1-29 0
születik. Vereség esetén az albán 6. San Marino

Ma a televízióban

* 17.00 óra, DigiSport 1, Look Sport: Kazahsztán – Finnország
* 21.45 óra, M4 Sport, DigiSport 1, Look Sport +: Anglia – MAGYARORSZÁG
* 21.45 óra, DigiSport 3, Look Sport 3: Portugália – Luxemburg
* 21.45 óra, DigiSport 4, Look Sport: Albánia – Lengyelország

Bottas nyert Törökországban, ismét
Verstappen vezet összetettben

A Mercedes finn versenyzője, Valtteri
Bottas nyerte a vasárnapi Forma–1-es Török
Nagydíjat, amelyen címvédő és hétszeres
világbajnok csapattársa, Lewis Hamilton
csak ötödik lett, így a másodikként célba
érő Max Verstappen átvette a vezetést az
összetettben. A 32 éves Bottasnak ez az idei
első, és pályafutása 10. futamgyőzelme.
Verstappen a Red Bull-lal végig maga-

biztosan tartotta a második helyet, és hat
ponttal vezet a világbajnoki pontversenyben a motorcsere miatt csak a 11. helyről
rajtoló és ötödikként célba érő Hamilton
előtt. Az esős Török Nagydíjon Sergio
Pérez, a Red Bull mexikói versenyzője
végzett harmadikként.
A vb két hét múlva, az Egyesült Államok
Nagydíjával folytatódik a texasi Austinban.

Eredményjelző

Forma–1-es Török Nagydíj, Isztambul (58 kör, 309,396 km)
* pontszerzők: 1. Valtteri Bottas (finn, Mercedes), 2. Max Verstappen (holland,
Red Bull) 14.584 másodperc hátrány, 3. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 33.471
mp h., 4. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 37.814 mp h., 5. Lewis Hamilton (brit,
Mercedes) 41.812 mp h., 6. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 44.292 mp h., 7.
Lando Norris (brit, McLaren) 47.213 mp h., 8. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari)
51.526 mp h., 9. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:22.018 perc h., 10. Esteban
Ocon (francia, Alpine) 1 kör hátrány
* leggyorsabb kör: 1:30.432 perc, Bottas (58. kör)
* pole pozíció: Bottas
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Új lakópark a Rodnei utcában

Szerkeszti:MezeySarolta

A minap a Rodnei (volt Kemény
Zsigmond) utcában sétálva a 42-44.
szám alatt új építkezésre lettem figyelmes. Örvendetes dolog, gondoltam magamban, hogy ilyen
nehéz körülmények között is csak
„mozog” valami. Miután a helyszíni látványt összevetettem a kifüggesztett építési pannóval, bizony
már nem volt olyan kedvező a benyomás.
Ugyanis az építési pannón rögtön
az elején ezt írja: Desfiinţare parţială, extindere şi etajare construcţii
existente corp C1..., vagyis Részleges bontás, létező C1 tömb kibővítése és emelet ráépítése… Ezzel
szemben a mellékelt képen egy
földig lecsupaszított terület látható,
amelyen még egy fél tégla sem maradt a „részlegesen” lebontott épületből. Hű ismétlése a Rózsák tér
24. szám alatti esetnek. Ha egy
másik történelmi városrészen

(Papiu Ilarian utca 9., 11., Népújság, jún. 30. és júl. 13.) lehet, akkor
miért ne lehetne más helyeken is?
Logikus, nemde? És ha jól körülnézünk, kiderül(het), hogy ez nem is
egyedi példa. Vagy az is lehet, hogy
a főépítésznek a „részleges” nem
ugyanazt jelenti, mint nekünk, városlakó balekoknak.
A jelzett eset töretlen folytatása a
végleg letűntnek hitt húszéves bánatvirágos korszak „városfejlesztő
megvalósításainak”, mint például a
Csángó utca folytonosságának,
majd teljes megszakítása a ráépítésekkel, a Poklos-patak befedése
eszméletlen erőltetésének vöröskakas-meséje, a történelmi városközpontban a Ballada utca és
körzetének (annak idején nem kis
felháborodással kísért) teljes átalakítása, amely most már „egyeneslévén,
teljes
gőzzel,
ben”
háborítatlanul folyik, ugyanakkor a

Kultúrpalota mellé tervezett emeletes parkolóépület és a főtéri mélygarázs erőltetése, nagykaliberű
egészségügyi létesítmények felépítésének engedélyezése a legforgalmasabb, legzajosabb és erősen
szennyezett zónákban, és sorolhatnánk tovább.
Mindezek az akciók esetenként a
törvényesség látszatát keltve, vagy
éppen sok törvényes előírásra egyenesen fittyet hányva történtek. A
példák szerint megszakítatlan folytonossággal történ(het)nek továbbra
is. Kérdés, hogy meddig? A néhány
említett példa szerint a főépítész és
csapata háborítatlanul grasszál a városban, anélkül, hogy valaki rájuk
kérdezne. De a városvezetés mellett
meg lehetne kérdezni az Állami
Építészeti Felügyelőséget (Inspectoratul de Stat în Construcţii) is.
Esetenként a tervezők felelőssége is
szóba jöhet.

„Angyaljárás” a Magányosok Klubjában

Október 5-én ünnepeltük az idősek világnapját. Ezen a napon meglátogattak az Angyalok a városban
néven bejegyzett civil szervezet
képviselői. Klubunk hagyományaihoz híven, most is bebizonyítottuk,
hogy jó vendégfogadók vagyunk,
viszonozva az „angyalok” kedvességét. Három nagyon kedves fiatal
érkezett virággal és csomagokkal:
Kovács Lajos-Alpár jogász, a szervezet elnöke és Baranka Katalin, a
II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus
Teológiai Líceumban érettségizett,
jelenleg a kolozsvári Babeş–Bolyai
egyetem szociális munkás szakán
harmadéves hallgató, a civil szervezet alelnöke. A harmadik Magyari
Imre-Győző volt, a katolikus líceum
tanulója, ahonnan nagyon sokan jelentkeznek önkéntesnek.
Kovács Lajos-Alpár elnök röviden tájékoztatta a klubtagokat az elmúlt kétévi tevékenységükről. A Pál
atya által működtetett Szent Erzsébet Társulás gyermekotthon tagjait
több alkalommal is ajándékokkal
lepték meg. Elmentek a gyermekekkel vásárolni, harminc gyermek tetszés szerint választotta ki magának
a meleg lábbelit. Mikulás-járást

szerveztek az önkéntesek által készített sütikből, karácsonyi ünnepi
vacsorával és húsvéti meglepetésekkel övendeztették meg a gyermekeket. Érzékenyítő beszélgetéseket szerveztek a Szent Erzsébet Társulás fiataljaival és élménytábort
rendeztek
nekik,
a
Marosvásárhelyi Napokon a sajátos
figyelmet igénylő fiataloknak vetélkedőket tartottak. A csíkszeredai
tűzvészkárosultakhoz eljuttatták azt
az adományt, amit a katolikus líceum tanárai és lelkes önkéntesei
gyűjtöttek. Mindez nem valósulhatott volna meg, ha nem volna népes
támogatói táboruk. Mivel közelednek a téli ünnepek, hálásan fogadják az adományokat. ,,Amit
teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger”
(Teréz anya). Ezután Kopacz
Imola, klubunk vezetője felolvasta
egyik kedvenc versét, egy XVII.
századi francia apáca imáját, egy
fohászt. Baranka Katalin alelnök
előadta Aranyosi Ervin A szeretet
gyógyít című versét.
Következett klubunk kulturális
műsora az idősek világnapjához

kapcsolódó vers- és énekszámokkal. Verssel Czerán Erzsébet, Varga
Irén, Cseh Juliánna, Fejéregyházi
Tünde, énekkel Némety Ibolya és
Fodor János örvendeztette meg a

És van még egy szakmai testület,
amelynek – habár csak konzultatív
– megalapozó véleményezési szerepe van a városrendezés terén. Ez
pedig a Területrendezési és Urbanisztikai Technikai Testület (Comisia tehnică de amenajare a
teritoriului şi urbanism), röviden
CTATU, amelyet a helyhatóságok
szintjén kötelező módon meg kell
szervezni, és amelynek mandátuma
legtöbb kétszer négy évre szól. Ez
a testületet 8 tagból áll, hét műépítész és egy civil építőmérnök. A
hét műépítész a városban már évtizedek óta tevékenykedik. A törvény szerint a CTATU testületi
ülésein nem vehetnek részt az elemzett tervek kidolgozói, így gyakorlatilag döntésképtelen patthelyzet

alakul(hat) ki. Mivel a kinevezett
testület mandátuma véglegesen lejárt, jogosan kérdezhetjük, mikor és
kik lesznek az új CTATU-testület
tagjai, akiknek nem kis felelősségük van a városrendezés terén a törvényesség betartásában.
Ha már a városvezetés nem, a
város lakosságának jó része jogosan kérdezhetné, hogy mennyire
lehet továbbra is ennyire vakon
megbízni egy olyan főépítészben és
csapatában, aki/amely évtizedek
óta ilyen terveknek ad/nak zöld
utat! Épp ennyire nem érdekelné a
városvezetést (a tanácsot is beleértve) az elszaporodó, felháborító
cselekvéssorozat?

klubtagokat. A vendégek a klub tagjait egy doboz csokoládéval és virággal köszöntötték, amit hálásan
köszönünk.
Végül szeretetvendégség következett, a szépen megterített asztalon
sorakoztak a tálcák a finom zsíros

kenyérrel és a pezsgősüvegekkel,
amit klubunk fáradhatatlan vezetője, Kopacz Imola készített és vásárolt. Kellemes együttlétben volt
részünk.

KelemenÁrpád

A rovatban közölt levelek tartalmáért,
a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek.
Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket.
A levélírók minden esetben tüntessék fel
telefonszámukat és lakcímüket.
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

CzeránErzsébet

Fotó: Fejéregyházi Tünde
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A megtermelt élelmiszer egyharmada válik hulladékká

A fejlett országokban a megtermelt, feldolgozott élelmiszerek egyharmada nem
kerül a fogyasztó asztalára,
és így hulladékká válik –
mondta Áder János köztársasági elnök a Kék bolygó című
podcast hétfői adásában,
amelyben az ételpazarlás
megelőzéséről beszélgetett
meghívott vendégével.

Az államfő Wettstein Alberttel,
a Munch ételmentő applikációt kifejlesztő magyar vállalkozás egyik
alapítójával beszélgetett arról, hogyan lehet megelőzni, hogy a fel
nem használt étel, készétel a kukába kerüljön, terhelve ezzel a környezetet.
Áder János a vállalkozást bemutatva elmondta, a fiatal egyetemistákból álló csapat egy olyan
közösségi vállalkozást hozott
létre, amely megmenti a jó minőségű éttermi készételeket a kidobástól.
Wettstein Albert ismertetése szerint egy Kína méretű földterületet
lehetne megtölteni a fel nem használt élelmiszerekkel, el nem fogyasztott ételekkel. A különböző
számítások szerint az élővizek negyedét használjuk fel olyan élelmiszerek előállítására, amelyeket
azután kidobunk – tette hozzá.

Brexit

Áder János arra hívta fel a figyelmet, hogy a kidobott élelmiszer pénz- és energiapazarlás, nő a
károsanyag-kibocsátás, és ha helytelenül szabadulunk meg ezektől
az ételektől, akkor elszennyeződhetnek élővizeink is.
Mostanra már senki nem tagadja, hogy valami történik körülöttünk, a klíma változik, az
üvegházhatású gázok 70 százalékának kibocsátásáért száz cég felelős,
azonban
el
kell
gondolkodnunk azon, hogy személy szerint mi mit tudunk tenni a
környezetünkért – hangoztatta.
Az államfő megjegyezte, egyre
kevesebben vannak, akik azt
mondják, hogy a klímaváltozásban
az emberi hatás nem releváns, a
mostani klímaváltozás sebessége
és üteme lényegesen gyorsabb,
mint az emberiség történetében
bármikor. Az ipari forradalom óta
történt fejlesztésekkel, beruházásokkal jelentősen hozzájárultunk a
klímaváltozáshoz – emelte ki Áder
János.
A vállalkozás további terveivel
kapcsolatban Wettstein Albert elmondta, az alkalmazást új szolgáltatásokkal szeretnék bővíteni,
hiszen az éttermeken kívül sok felesleg keletkezik a háztartásokban
vagy az élelmiszer-feldolgozásban.

Hozzátette: vállalkozásukhoz
próbálnak a piacon már bizonyított
üzletembereket megnyerni azzal,
hogy a környezetvédelem nemcsak
jótékonysági dolog lehet, hanem

Nem javulhat a viszony az EU-val
az észak-írországi protokoll
módosítása nélkül

A brit brexitügyi államtitkár vasárnap ismertetett állásfoglalása szerint feszült a brit kormány és az
Európai Unió viszonya, és a kapcsolatok javításának előfeltétele a brit
EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréhez kapcsolódó észak-írországi
protokoll
jelentős
módosítása.

David Frost, aki kedden egy lisszaboni
diplomáciai rendezvényen szólal fel, a londoni miniszterelnöki hivatal által főbb részleteiben előzetesen közzétett beszédében
kijelenti: nehéz lesz igazán jó viszonyt kialakítani az EU-val, ha az unió ragaszkodik
az Észak-Írország és Nagy-Britannia közötti kereskedelem jelenlegi szabályozásának fenntartásához.
Frost szerint ezek a szabályok most már
komoly kockázatot jelentenek az észak-írországi rendezésről 1998-ban kötött nagypénteki megállapodásra és a megbékélési
folyamatra.
A brexitügyi államtitkár a Downing
Street vasárnapi ismertetése szerint megerősíti azt a brit kormányzati álláspontot,
hogy meg kell szüntetni az Európai Unió
bíróságának (ECJ) joghatóságát az északírországi ügyekben.
David Frost úgy fogalmaz keddi beszédében, hogy az ECJ észak-írországi szerepe
miatt a brit kormány nem tudja észszerű
módon érvényesíteni az észak-írországi
protokoll „nagyon érzékeny” elemeit, és ez
„mélységesen kiegyensúlyozatlanná” teszi
a protokoll működését.
Frost a felszólalásban kijelenti azt is,
hogy ha az EU nem mutat hajlandóságot az
észak-írországi protokoll jelentős módosítására, a brit kormány kénytelen lesz aktiválni a protokoll 16. cikkelyét a
nagypénteki egyezmény és a megbékélési
folyamat védelmében.
A 16. cikkely meghatározza azokat a feltételeket, amelyek alapján London vagy az
EU egyoldalú védelmi intézkedéseket tehet
– például felfüggesztheti a protokoll egyes
elemeinek hatályát –, ha úgy ítéli meg,
hogy a megállapodás végrehajtása súlyos
problémákhoz vezet.

A brit brexitügyi államtitkár utalást tesz
majd keddi beszédében arra, hogy a brit
kormány szerint ez a helyzet előállt. „Senkinek ne legyenek kétségei a helyzet súlyosságával kapcsolatban” – fogalmaz
Frost a Downing Street által vasárnap ismertetett beszédben.
London és az EU egyre élesebb vitája
abból ered, hogy a brexitmegállapodáshoz
fűzött 64 oldalas észak-írországi protokoll
alapján Észak-Írország a brexit után is harmonizált viszonyrendszerben maradt az Európai Unió egységes belső piacával és
vámuniójával.
Így viszont a Nagy-Britannia és ÉszakÍrország közötti áruforgalmat eseti ellenőrzéseknek
kell
alávetni
annak
megakadályozására, hogy Észak-Írországból Írországba – vagyis az unió egységes
piacára – ellenőrizetlen termékek kerüljenek be.
Ez a megoldás az ára annak, hogy ezeket
az ellenőrzéseket nem Észak-Írország és az
Ír Köztársaság határán kell elvégezni.
Az észak-írországi megbékélésről kötött
nagypénteki rendezési megállapodás egyik
legfontosabb vívmányaként és a megbékélési folyamat egyik legfőbb szimbólumaként az Ír Köztársaság és Észak-Írország
egykor katonai szigorral őrzött 499 kilométeres határán – amely a brexit óta az Egyesült Királyság és az EU egyetlen közös
szárazföldi vámhatára – hosszú évek óta
semmiféle fizikai ellenőrzés nincs.
A brexittárgyalások során is az egyik elsődleges szempont volt egy olyan megoldás elérése, amely kizárja a fizikai
ellenőrzés visszaállítását az ír–északír határon, és ezt a célt szolgálja az észak-írországi protokoll.
A brit kormány és az észak-írországi
britpárti protestáns mozgalmak szerint
azonban ez a rendszer az Egyesült Királyság területi és gazdasági integritását veszélyezteti.
Észak-Írország nem része Nagy-Britanniának, de vele együtt alkotja az Egyesült
Királyságot a brit korona fennhatósága
alatt. (MTI)

üzlet is. Már több üzletember invesztált 30 millió forintot a vállalkozásba – mondta Wettstein
Albert. Ezenkívül az Élelmiszerbankkal dolgoznak egy stratégiai

partnerségen, és felvették a
kapcsolatot a Máltai Szeretetszolgálattal a rászorulóknak szánt
ételcsomagok
eljuttatásáért.
(MTI)

John Lennon kezdeményezte
a Beatles feloszlását

Paul McCartney a BBC Rádiónak
adott interjújában a rocktörténelem
egy mindeddig homályos részletére
világított rá: a zenész elmondta,
hogy nem ő, hanem John Lennon volt
az, aki először indítványozta a Beatles feloszlatását – számolt be róla a
The Guardian.

A rocktörténet egyik legsikeresebb együttese már több mint 50 éve feloszlott, Paul
McCartney, John Lennon, George Harrison
és Ringo Starr a saját útján indult tovább, de
a szakítás miatt sok rajongó mindeddig főleg
McCartneyt hibáztatta.
A zenész a BBC Radio 4-nek adott, október 23-án adásba kerülő interjújában most
tiszta vizet öntött a pohárba. „Nem én kezdeményeztem a szakítást. Az a mi Johnnynk
volt” – szögezte le. McCartney, aki jövő
nyáron ünnepli 80. születésnapját, felidézte
„élete legnehezebb időszakát”, és elárulta,
hogy szerette volna, ha az együttes tovább
működik, különösen azért, mert mindössze
nyolc év együttlét után még mindig „elég jó
anyagokat” készítettek. „Abbey Road, Let It
Be, nem rossz” – érvelt az interjúban, amit
a This Cultural Life című rádióműsornak
adott. „Ez volt az én zenekarom, ez volt a
munkám, ez volt az életem, úgyhogy azt
akartam, hogy folytatódjon” – tette hozzá.
McCartney szerint ha Lennon nem lépett
volna ki, a Beatles talán sokkal tovább maradt volna együtt. A zenész felidézte, Lennon új életet akart kezdeni Yokóval, amiért
nem kárhoztatja. Mint mondta, „nagyszerű
pár voltak”, nagyon erős volt a kisugárzásuk.
A legenda szerint McCartney volt az, aki
1970-ben egyoldalúan feloszlatta a zenekart,
amikor egy újságírói kérdésre azt válaszolta, hogy a Beatles már nem létezik.
Azzal is vádolták, hogy elrontotta a csoport
dinamikáját, amikor ügyvédeket kért fel a
vitáik rendezésére. Mint mondta, ezzel a teherrel azóta is küzd. „Ezzel együtt kellett
élnem, mert az emberek ezt látták. Csak
annyit tehettem, hogy nemet mondtam” –
mondta el.
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Arra a kérdésre, hogy miért döntött úgy,
hogy szólóban folytatja, McCartney azt
mondja: „Álljunk meg itt. Nem én vagyok
az, aki a szakítást kezdeményezte. Nem,
nem, nem, nem. John egy nap besétált a szobába, és azt mondta, hogy elhagyja a Beatlest. Ez váltotta ki a szakítást, ugye?”.
A banda feloszlása körül az okozta a zűrzavart, hogy az együttes új menedzsere,
Allen Klein azt kérte tőlük, hallgassanak a
szakításról, amíg ő lebonyolít néhány üzletet. „Így néhány hónapig tettetnünk kellett
magunkat” – mesélte McCartney. „Furcsa
volt, mert mindannyian tudtuk, hogy ez a
Beatles vége, de nem tudtunk csak úgy elsétálni” – fűzte hozzá. Végül McCartney megelégelte a titkolózást, és előállt a Beatles
feloszlásával.
Az ügyvédekre azért volt szükség, hogy
megóvják a Beatles örökségét – védte lépését. „Küzdenem kellett, és az egyetlen
mód, ahogyan harcolhattam, az volt, hogy
bepereltem a többi Beatles-tagot, mert ők
Kleinnel tartottak. És ezt évekkel később
meg is köszönték nekem.”
McCartney egy 60 éve nem látott dal felfedezéséről is beszámolt: a Tell Me Who He
Is című számot Lennonnal együtt írta. Mint
mondta, nagy meglepetés volt számára, bár
az ő kézírásával íródott, már nem emlékezett
rá, egy szerelmes balladának készült, de
nem vették fel.
A zenész az interjúban elmondta, hogy
egy rég elveszettnek hitt, Lennonnal közösen írt rádiójáték forgatókönyve is előkerült.
„Évek óta mondogatom az embereknek,
hogy én és John írtunk egy darabot. Elég
vicces dolog, a címe Pilchard, és tulajdonképpen a messiásról szól.” A négyoldalnyi
párbeszéd egy anya és lánya, valamint az
emeleten lakó titokzatos albérlőjük körül
forog.
Az interjú a Get Back című, Peter Jackson
által készített, a zenekar utolsó hónapjait bemutató tévésorozat és McCartney The
Lyrics című könyvének novemberi megjelenése előtt készült. (MTI)
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Nemzetközi hírnevet szerzett
a Borsika néptáncegyüttes

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ

- általános

• Központosított ügyelet

- 118-932

- 118-800

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):

112

• Aquaserv:

Polgármesteri Hivatal

GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,
otthongondozó szolgálat,

8–16 óra között:

• Optika-Optofarm

- 0265/268-330
0736-883-110
- 0265/212-304

- 0265/312 436

- 0265/250-120

• Optolens szemsebészet

• Marmed

járóbeteg-rendelő:

Megjelent a Helikon első októberi, 2021/19-es
lapszáma, benne Karácsonyi Zsolt A sárkány ébredése című vezércikke, Demeter Zsuzsa interjúja
Botházi Mária prózaíróval, újságíróval. Verset közöl
Korpa Tamás és Zalán Tibor, rövidprózát Bangha
Mónika és Borsodi L. László, továbbá jelen lapszámban olvashatók Botházi Mária, Döme Barbara
és György Alida helyszíni rövidprózái, amelyek az
idei Kolozsvári Magyar Napok alkalmával készültek. Tanulmányt közöl Csontos Márta Reményik
Sándor szeretetlírája címmel, Miroszlav Lajuk és
Katerina Devdera versei Marcsák Gergely fordításában olvashatók.
A Pavilon 420-ban továbbra is a Helikon folyóirat
Amit nem lát a webkamera című irodalmi pályázatának különdíjasai olvashatók, verset közöl Demeter
Ferenc, prózát Kabai Henrik. A Stelláriumban
Codău Annamária kritikája olvasható Kazuo Ishiguro legújabb, Vigasztalanok című regényéről. A
Kinematográfban Medgyesi Emese ír a Post Mortem című filmről, a Theátrumban Bartha Réka színikritikája olvasható a Sepsiszentgyörgyi Tamási
Áron Színház Életigen című előadásáról. Kritikát
Szalló Tünde ír Kemenes Henriette Odú című verseskötetéről, fülszöveget Mărcuţiu-Rácz Dóra
jegyez Vladimir Kecmanović Az ágyú forró volt
című regényéről, Goran Vojnović Jugoszlávia, édes
hazám című regényéről Márton Evelin ír. Az Amplitúdóban Jakabffy Tamás Egy kolozsvári kilenc–tizenegy című rövid esszéje olvasható, az
Artefaktumban Túros Eszter ír Rácmolnár Sándor
Jégsapkák című kiállításáról, amelynek anyagával a
jelenlegi lapszámot illusztrálták.

- vidék

- 0265/210-110

Marosvásárhelyi

Helikon

• Áramszolgáltató vállalat

kapcsolatos információk)

- 0265/210-177

Labor

- 0265/263 351

- 0265/263-351

- 0265/250-344

- 0756-468-658

- 0729-024-380

- 0751-114-307

e-mail: marmed@marmed.ro,

• Dora Optics

www.marmed.ro

• Dora Medicals

• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István

- 0733-553-976

- 0740-083-077

- 0365/404-664

- 0265/266-801

- 0365/400-401

• Delgaz Grid

- gyermekeknek

Nyárádmenti és vajdaszentiványi népviseletben,
csujogtatva vonultak végig Sanremo utcáin, Cannes
tengerparti promenádján és a Red Carpet előtt a marosvásárhelyi Borsika néptáncegyüttes nagycsoportosai, akik a World Folklore Festival Diano Marina –
Sanremo 2021 nevű folklórfesztiválon képviselték országunkat. Több volt ez egyszerű részvételnél, nem lobogott észrevétlenül a székely zászló sem, s a tizenéves
gyerekek szívvel-lélekkel előadott produkciója lenyűgözte a közönséget. A nyárádselyei táncelőadásért, az
együttes felkészültségéért, tudásáért és a gyerekek népviseletéért az olaszországi Diano Marinában tartott
központi rendezvény fődíját érdemelték ki.
A World Folklore Festival Diano Marina – Sanremo

• Prefektúra

• RDS–RCS

- 0265/202-305

• Sürgősségi szolgálat:

2021 nevű folklórfesztivált évente több mint 150
együttes részvételével szervezik meg. Az olaszországi
eseményre általában Afrikától Amerikán át Európáig
több kontinensről érkeznek csoportok. Az idei őszi kiadás, amelyet szeptember végén – október elején tartottak, a járványhelyzet miatt rendhagyó volt, a
fesztiválon európai néptáncegyüttesek vettek részt: Románia mellett Szlovákiából, Horvátországból és Lengyelországból. Az esemény fesztivál jellegét a
többnapos és több helyszínen zajló felvonulások, villámcsődületek, előadások adták.
A Borsika néptáncegyüttes nagycsoportosai számára
az olaszországi élmények a fellépésekkel nem értek
véget, mivel az út során meglátogatták Eze városában
a Fragonard parfümgyárat, Nizzában a Promenade des
Anglais-t, illetve Monacóban is sétáltak. A tartalmas
kirándulásra és külföldi szereplésre az együttes pályázat útján nyert anyagi támogatást a helyi önkormányzatnál, mely a költségeik nagy részét fedezte.

hidegtálak készítése

• Rendőrség

• SMURD (betegekkel

Olaszországi világszintű folklórfesztiválon
képviselte Romániát, s szűkebb értelemben
Erdélyt a Borsika néptáncegyüttes. A marosvásárhelyi néptáncos gyerekek a rendezvény
fődíjával tértek haza.

• Emma vendéglő,

- hideg víz-csatorna

- közönségszolgálat

- központ

- 0365/400-404

- 0800-801-929

- 0265/929

- 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

• 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,

koszorúk

és halottszállítás

• Maros megyei RMDSZ

- 0745-606-215

- 0745-606-269

- 0758-047-604

- 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet

- 0265/212-971

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.

- 0265/222- 446

a 0265/268 854-es telefonon.

Várjuk jelentkezését

KLARA gyógyító és javasasszony Marosvásárhelyen
tartózkodik, sokak kérésére. Garantáltan a legnagyobb
gyógyító erővel rendelkezik, a leghatásosabb rituálékkal és
gyógyírekkel segít rövid időn belül. Jeruzsálemben a
megoldott
ügyekért
varázsgömbbel
jutalmazták.
Kötéseket, átkokat old fel, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi a vállalkozást, kibékíti a szétvált
családokat. Segít depresszió, alkoholizmus, impotencia,
káros szenvedélyek, epilepszia stb. esetén. Hívja
bizalommal, élete garantáltan jobbra fog fordulni; segít,
hogy vágyai megvalósuljanak, érzelmi és pénzügyi gondjai
megoldódjanak.
Köszönetnyilvánítások:
Monica Maros megyéből hálás Klara asszonynak, mert
ismét együtt lehet szerelmével; Matei Ákosfalváról köszöni, hogy kigyógyult az
alkoholizmusból; Magdolna Régenből köszöni, hogy a 28 éves fia jó útra tért,
megszabadult a rossz társaságtól; Ágnes Jeddről hálás, mert újból együtt van
férjével; Bogdan Marosvásárhelyről köszöni, hogy kigyógyult az impotenciából;
Ghizela Szovátáról köszöni, hogy megszabadította a depressziótól, és élete rendbe
jött.
Hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
ELENA asszony, aki rendkívüli jövőbe látó erőkkel
rendelkezik,
további
csodákat
tesz
Marosvásárhelyen. Nem jósnő, hanem tisztánlátó,
látja a múltat, a jelent és megjósolja a jövőt, segít
az embereknek akár távolról, több ezer
kilométerről is, telefonon keresztül. Leveszi az
átkot, varázslatot, feloldja a kötést, összehozza
azokat, akik szeretik egymást.
Köszönetnyilvánítások Marosvásárhelyről:
Vasile vagyok, köszönetet mondok Elena
asszonynak, mert segített rajtunk, feleségemmel 2
évi távollét után ismét együtt vagyunk, boldogan;
Natasa 36 éves volt, de még nem találta meg a
hozzá való társat. Hallva Elena asszonyról, felhívta, aki a születési dátum és a
csillagjegy alapján segített, ezt követően nagyon rövid időn belül megtalálta a társát;
Mária hálás, mert a férje iszákos volt, veszekedések, botrányok voltak a családban,
nem tudta, mit tegyen, de hallva Elena asszony csodáiról, felhívta, és nagyon rövid
időn belül minden rendbe jött.
Hívja a 0747-240-475-ös telefonszámon Elena asszonyt, most Marosvásárhelyen
tartózkodik.
(Fizetett hirdetés: 13410)
LAURA asszony, a nem mindennapi képességeivel, imával
és kenettel segít az embereken, akár több ezer kilométerről
is, telefonon keresztül.
Az alábbi dolgokban volt az emberek segítségére nap mint
nap:
Maria vagyok, Régenből. Köszönet és tisztelet Laura
asszonynak, mert segített rajtam. A férjem a szeszes ital
rabja volt, el akartam válni tőle. Hallva Laura asszony
csodálatos képességeiről, kapcsolatba léptem vele. Már
egy telefonhívás után rövidesen sikerült is segítenie, férjem
már nem iszik, ismét boldog család vagyunk.
Ildikó vagyok, hálát érzek Laura asszony iránt. Lányom 38
éves volt, és nem talált megfelelő társat. A Laura
asszonyhoz intézett telefonhívást követő 9 napra lányom
meg is találta a neki rendelt társat.
Laura asszony más problémákban is tud segíteni. Telefonszáma: 0743-755-162.
(Fizetett hirdetés: 13410)
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ELADÓ 2007-es Skoda Fabia, benzines, 128.000 km-ben. Ára: 1950

euró. Tel. 0728-957-824. (13389-I)

ELADÓ 6000 m2 terület Jedden, a

Templom (Bisericii) utcában, alkalmas
és

ipari

A SZABADSÁG utcában kiadó egy 2
szobás tömbházlakás. Érdeklődni a
következő telefonszámon lehet:
0744-303-456. (sz.-I)

MINDENFÉLE

ADÁSVÉTEL

magán-

LAKÁS

építkezésre,

közművesítés a kapunál. Legalizált a

tulajdonjog. 16 euró/m2. Tel. 0747-847096, 0744-556-440. (13412)

ELADÓ falra szerelhető lámpa,
német, új, 47 cm hosszú, 20 cm szé-

les, aranyszínű, pálmalevél formájú.

Tel. 0365/883-914. (13436-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(12995-I)
EGYESÜLETEK, egyéni vállalkozások alapítása, ügyintézése. Tel.
0729-567-876. (13050-I)
GÁZSZERELŐT keresek engedéllyel
(autorizaţie). Tel. 0787-865-051. (13382)

ASZTALOST keresek ajtó készítéséhez.
Tel. 0787-865-051. (13382)
VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-szerelést vállalok. Tel. 0746-638-960.
(13362-I)

Nyilvános vita
Koronka Község Polgármesteri Hivatala értesíti az érdekelteket,
hogy benyújtotta a Koronka, Alsó utca szám nélküli terület
beltelekké nyilvánítására, újrafelosztására és a telkek bejáratához
vezető
utca
szabályozására
vonatkozó
első
övezeti
településrendezési tervet (PUZ). Bővebb felvilágosítás a terv
környezeti hatásáról a Koronkai Polgármesteri Hivatal Fő út 108.
szám alatti székhelyén (urbanisztikai iroda) naponta 10–12 óra
között 2021. október 13-ig. Az észrevételeket, javaslatokat eddig az
időpontig kell írásban benyújtani a polgármesteri hivatalhoz. A
nyilvános közvitára október 14-én 12 órakor kerül sor a hivatalban.
(sz.-I)
Nyilvános vita
Székely-Király Levente értesíti az érdekelteket, hogy benyújtotta a
Koronkai Polgármesteri Hivatalhoz a Koronka, Felső utca szám
nélküli területének újrafelosztására és a telkek bejáratához vezető
utca szabályozására vonatkozó első övezeti településrendezési
tervet (PUZ). Bővebb felvilágosítás a terv környezeti hatásáról a
Koronkai Polgármesteri Hivatal Fő út 108. szám alatti székhelyén
naponta 10–12 óra között 2021. október 13-ig. Az észrevételeket,
javaslatokat eddig az időpontig kell írásban benyújtani a
polgármesteri hivatalhoz. A nyilvános közvitára október 14-én
12.30 órakor kerül sor. (sz.-I)
Nyilvános vita
Holbach István értesíti az érdekelteket, hogy benyújtotta a
Koronkai Polgármesteri Hivatalhoz a Koronka, Madaras utca/18-as
utca szám nélküli területének felosztására és a telkek bejáratához
vezető
utca
szabályozására
vonatkozó
első
övezeti
településrendezési tervet (PUZ). Bővebb felvilágosítás a terv
környezeti hatásáról a Koronkai Polgármesteri Hivatal Fő út 108.
szám alatti székhelyén naponta 10–12 óra között 2021. október 13ig. Az észrevételeket, javaslatokat eddig az időpontig kell írásban
benyújtani a polgármesteri hivatalhoz. A nyilvános közvitára
október 14-én 13 órakor kerül sor. (sz.-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK,ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉSés egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(65326-I)

ATORDAICÉG alkalmaz SOFŐRT és KARBANTARTÓT. Tel.
0744-644-026. (22796)

ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (22793-I)
BÚTOR rendelésre. Tel. 0770-383-959. (12233-I)

KFT.SOFŐRT alkalmaz (3,5 t) árukiszállításra Maros megyében.
Tel. 0721-458-860. (65979-I)

ALKALMAZOK tapasztalt HEGESZTŐT inoxszerkezetek argonhegesztésére. Fizetés nettó 5.000 lej – 250 lej/nap. Tel. 0754-939-499.
(13383)

ALKALMAZOK LAKATOST fémszerkezetek – korlát – készítésére. Fizetés nettó 4.000 lej – 200 lej/nap. Tel. 0754-939-499. (13383)

NŐIFEHÉRNEMŰ-VARRODÁBA VARRÓNŐKET alkalmazunk.
Tel. 0745-354-691. (sz.-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást, bármilyen szigetelést, csatornakészítést, csatornajavítást, festést,
bármilyen lemezmunkát, kerítéskészítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837782. (13124)
VÁLLALUNK tetőmunkát, lemezmunkát, ácsmunkát, szigetelést, csatornák, teraszok, kerítések készítését,
festést. Tel. 0759-467-356. (13124)
ELTAKARÍTJUK udvarból, garázsból, tömbházlakásból a szemetet,
limlomot, és el is szállítjuk. Tel. 0743512-168. (13346)
VÁLLALUNK tetőkészítést Lindab,
Wetterbest fémcserépből, hullám- és
sima lemezből, Tondach, Creaton
kerámiacserépből,
faszerkezetek
építését, ácsmunkát. Tel. 0757-256-244.
(13364)
VÁLLALUNK háztetőkészítést cserépből vagy Lindab lemezből, szigetelést és kisebb javítást. Tel.
0758-639-258. (13371-I)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat.
Tel.
0744-121-714,
0265 /218-321, 0766-214-586. (13415)
VÁLLALOK bádogosmunkát és bármilyen tető javítását házaknál és
tömbházaknál, szemétleöntők javítását tömbházaknál, valamint vízszigetelést. Tel. 0754-509-868. (13418-I)
TETŐFEDŐ KFT. vállal bármilyen
ács-, bádogosmunkát, festést, meszelést, tetőkészítést cserépből, lemezből, szigetelést tömbházaknál.
Tel. 0742-734-062, Hunor. (13419-I)
VÁLLALJUK házak felújítását, fa-, ács-,
bádogosmunkát, cserépforgatást, tetőkészítést. Tel. 0741-662-191. (13434)

MEGEMLÉKEZÉS

A szeretteink sosem halnak meg.
Bennünk élnek tovább úgy,
ahogy mindig is éltek. Ha élénken élnek emlékeinkben, képesek nekünk utat mutatni, mint a
csillagok fénye.
Családunk óriási veszteséget élt
át egy évvel ezelőtt, s a tragikus
történések ma is mélyek bennünk. Hirtelen vesztettük el
MEZEY TIBORT, drága Tatánkat,
akit utolsó útjára sem kísérhettünk el, s akire mindig hálával és
szeretettel gondolunk. Köszönet
azoknak, akik mellettünk álltak,
gyászunkban osztoztak és imádkoztak értünk. Szerettei. (-I)

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk MEZEY TIBORRA halálának első évfordulóján. A Puskás,
Nagy és Sándor család. (-I)

„Az édesanyák nem halnak meg
soha,
csak szívük elfárad és megpihen,
a lelkük örökké velünk marad.”
Kegyelettel emlékezünk a bálintfalvi MÉSZÁROS EMILIÁRA halálának
ötödik
évfordulóján.
Emlékét szeretettel és örök hálával őrzik szerettei: fia, lánya,
menye, veje, három unokája,
unokamenye, a rokonok és a
szomszédok. Isten nyugtassa békében! (13373-I)

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a marosvásárhelyi KISS
ANNÁRA szül. Gál halálának hetedik évfordulóján. Nyugodjon
békében! A gyászoló család.
(13384)
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Fájó szívvel emlékezünk október 12én a szeretett feleségre, édesanyára,
mamára, testvérre, rokonra, a karácsonyfalvi
GYÖRGY IRÉNRE
született SZAKÁCS IRÉN,
aki ma egy éve, hogy itthagyott bennünket.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Bánatos férje és szerettei. (13397)

„Boldogok, akiknek szívük tiszta,
mert ők az Istent meglátják.”
(Máté 5,8)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama, dédi,
testvér, rokon, ismerős, jó szomszéd,
özv. KISS ILONA
(szül. Tatár)
életének 89. évében csendesen megpihent.
Temetése október 13-án, szerdán 13
órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
A gyászoló család.
*
A szeretet és a gyász határtalan.
Fájó szívvel, de a feltámadás biztos reményében búcsúzunk
tőled, szeretett nagymamánk,
KISS ILONA.
Emléked örökké szívünkben hordozzuk.
Unokáid és dédunokáid. (13448)
Nem múlnak ők el,
kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak
árnyak, álmok, évek.”
(Juhász Gyula)
Szomorúan és kegyelettel emlékezünk PAPP KÁROLYRA halálának első évfordulóján, az Ő
önzetlen szeretetére, jóságára.
Az Úr szereti az ilyen lelkeket.
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel. Szerettei.
(13414)

Csillagok közt élsz már,
Angyalok közt jársz,
Ott, hol csendből épül vár
S igaz lelkedre
Isten vigyáz már.
Uram, adj neki nyugalmat,
S egy csendes felhőn párnát.
Fogadd be Őt, Uram,
S vigyázd örök álmát.
Fájó szívvel emlékeztünk október
11-én a szeretett gyermekünkre
és testvérünkre, a székelykáli
KILYÉN ISTVÁNRA halálának 7.
évfordulóján. Emlékét őrzik szülei, testvérei és rokonai. (13425)

„Elmentél, s veled együtt eltűnt a
remény, de lelkünk egy darabja
utadon elkísér. Veled vagyunk
most is, te pedig velünk vagy,
mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy.”
Szomorú szívvel emlékezünk a
drága édesapára, a deményházi
születésű BALOGH ÁKOSRA halálának 4. évfordulóján. Bánatos
lánya, Mónika, fia, Lehel és azok
családja. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (13433-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
özv. SCHNITZER IRÉN
szül. Stupecky
95. évében csendesen örökre
megpihent. Temetése október 12én délben 1 órakor lesz a marosvásárhelyi katolikus temető felső
kápolnájából.
A gyászoló család. (13427)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten vettünk tudomást
Barabási
Albert
kollégánk
szeretett ÉDESANYJA haláláról.
Vigasztalódást
kívánunk
a
gyászoló családnak. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes!
Az
Aquaserv
vezetősége. (sz.-I)
Őszinte részvétünket fejezzük
ki Barabási Albert kollegánknak, együttérzünk vele
szeretett ÉDESANYJA elvesztése miatt érzett fájdalmában. Az
Aquaserv
munkaközössége.
(sz.-I)
Őszinte részvétünket fejezzük
ki Sikó Emese munkatársunknak, és mélyen együttérzünk
vele
szeretett
ÉDESANYJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! A dr. Finna Judit
családorvosi rendelő és a
Medicare Alapítvány munkaközössége. (13435)
Őszinte részvétünket fejezzük ki
Kocsis Csaba megyei tanácsos
és Marosludas kerületi elnök
szeretett FELESÉGE elvesztése
miatt
érzett
fájdalmában.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! A Maros megyei
RMDSZ. (13430-I)
Mély
együttérzésünket
és
őszinte részvétünket fejezzük ki
kedves kollégánknak, Farkas
Judit
tanárnőnek
szeretett
ÉDESANYJA elvesztése miatt
érzett
fájdalmában.
A
Mihai Eminescu Pedagógiai
Főgimnázium tanári közössége.
(13447-I)
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A PC House csapata új munkatársat
keres ügyfélszolgálati munkakörbe:

Fő tevékenység:
•Rendelésekfeldolgozásaésszámlázás
•Kapcsolattartásavásárlókkal
•Problémamegoldás
•Vásárlásitanácsadás
•Termékeinkkelésszolgáltatásainkkalkapcsolatoskérdések
megválaszolása
Kiegészítő tevékenységek:
•Termékekfeltöltéseaweboldalra

Elvárások:
•Románésmagyarnyelvfelsőfokúismerete
•Kiválókommunikációsésproblémamegoldókészség
•Rugalmasság,türelem,precizitás
•Haladószintűszámítógépesésonlineismeretek
•Jóhardware-ismeret
•OtthonosságazITvilágábanelőnytjelent
•Ügyfélszolgálatitapasztalat
•Marketingismeretek
•Angolnyelvismerete

Amit kínálunk:
•Versenyképesbérezés
•Dinamikuscsapat
•Modernmunkakörnyezet
•Szakmaifejlődéslehetősége

Akizárólagrészletesönéletrajzodat(CV-t)e-mailben
ajobs@multiplan.rocímre
vagyFacebookon(https://www.facebook.com/PcHouse.Ro)
csatolmánybanvárjuk.Kérjükaze-mailbenfeltüntetni,
hogyazügyfélszolgálatiállásrajelentkezel.Ahiányosvagy
csakrészbenkitöltöttönéletrajzokatnemvesszükfigyelembe.

