
A múlt hónapban fejeződtek be a víz-
tisztító korszerűsítési és bővítési mun-
kálatai az országos befektetési alapon
keresztül. Egy 5 millió 300 ezer eurós
beruházásról van szó, amely gyakorlati-
lag megduplázta a víztisztító kapacitá-
sát. Ugyanakkor két tisztítóvonalat
alakítottak ki, amelyből csak az egyik
működik, a másik akkor lép be, ha fel-
tétlenül szükséges: esőzésekkor pél-
dául. Ehhez az önkormányzat 22%-os
önrésszel járult hozzá – tájékoztatott
Tóth Tivadar alpolgármester. 

– Az egyik nagy gondunk, amikor tavaly ide
kerültünk, az volt, hogy nem voltak előkészítve
tanulmányok és tervek a munkálatokra. Tudtuk,
hogy ez az év főleg arról fog szólni, hogy ezeket
a dokumentumokat elkészítsük. 31 ilyen tanul-
mány már készen van, vagy le van szerződve.
Az egyedüli jó dolog, amikor ide jöttünk, az
volt, hogy volt pénz. Nagyon sok pénze meg-
maradt a városnak, mert éveken keresztül nem
végeztek beruházásokat, azért, hogy ne téved-
jenek. Mindenki félt mindenkitől, de amúgy a
belső rendszere is úgy működött a polgármes-
teri hivatalnak, hogy ne csináljunk semmit,
akkor nem lesz gond. Emiatt rengeteg pénz ma-

radt, amikor idejöttünk, s most ezt próbáljuk fel-
használni.

– Mondta, hogy 31 tanulmány készült az idén.
Miről szólnak? Melyek a legfontosabbak?

– Utcafelújításokról.  Legalább nyolc utcának
a teljes felújításáról van szó: csatornahálózat,
esővízhálózat kialakítása, parkolók és aszfalto-
zás. 

– Az óvárosban is ki akarják cserélni a macs-
kaköveket?

– Az óvárosra szigorú szabályok vonatkoz-
nak. Vagy kövekkel  vagy macskakövekkel kell
kikövezni. De ezek az utcák 90 százalékban

A hólavina 
és a fagy áldozatai 
A beköszöntő tél igencsak meglepte
azokat, akik a hosszabb szabadságot
a hegyekben töltötték. A hirtelen jött
hideg és a meggondolatlanság, no
meg más körülmények is több áldozat-
tal jártak. A tragikus balesetekről Ko-
vács Zoltán Róbert, a Maros Megyei
Barlangi és Hegyimentő Szolgálat ve-
zetője számolt be lapunknak. 
____________4.
„A szó elszállna, de
a szemfülesekhez
jut”
Benő Attila ezúttal a katonasági élmé-
nyeit írta meg, Bukarestben volt sorka-
tona. A könyvben azokról az
archetípusokról olvashatunk, amelyek
mindenhol, minden besorozott éle-
tében szerepeltek: a szarházi, a be-
súgó, a nagyképű káplár, a bunkó tiszt
– ezek minden kaszárnyában jelen
voltak.
____________5.
Az építkező 
egyszerűen 
el sem jött
Az idén két iskola udvarát újítottuk fel:
az egyiket a múlt héten adtuk át, a
másik most készült el. Egy harmadik
iskola is meghirdette a munkálatokra a
pályázatot, el is vállalták, a vakáció
kezdete előtt a szerződést is aláírták,
de az építkező egyszerűen el sem jött,
hogy elvégezze a munkálatokat. 
____________6.
A svédektől is 
kikapott a magyar
válogatott
A magyar női kézilabda-válogatott 25-
22-re kikapott Svédország csapatától
a németországi világbajnokság B cso-
portjának második, vasárnapi forduló-
jában.
____________8.

Szólamok és a valóság 
A december elsejei nemzeti ünnepet – amely adott pillanatban a fő-

városban anarchiába csapott át, de amelyre nagy lelkesedéssel készült
a többségi nemzet, és egyes politikusok és véleményformálók nyílt vagy
burkolt fenyegetéssel próbálták meggyőzni a magyarokat, hogy együtt
örüljenek velük – túlzás nélkül nevezhetjük a hangzatos szólamok, a
nagyotmondások ünnepének.

Legnagyobb hazafinak az államfő bizonyult, akiről mindenki tudja,
hogy románabb akar lenni a románoknál. A populista bevezető után
azt mondta, „olyan erős Romániát kell építeni, amelyet tisztelet övez
Európában és világszerte”. Ezzel a kívánsággal egyet is érthetünk.
Csakhogy a „való világ” egészen más, köszönő viszonyban sincs az
államfő álmaival. 

A december elsejei nagyotmondások másik bajnoka az amúgy min-
dig mogorva és goromba miniszterelnök volt, aki szerint „1918. de-
cember elseje Romániát egységessé és megbecsültté tette, a történelem
pedig bebizonyította, hogy ez a pillanat megnyitotta az utat az ország
modernizációja felé”. Küldetésnek nevezte, hogy „konkrét szerepet
vállaljunk Románia fejlesztésében, jobb közszolgáltatásokat – minő-
ségi egészségügyi ellátást, versenyképes oktatási rendszert, a jelenkori
igényeknek megfelelő infrastruktúrát – biztosítsunk”. Ez is mind meg-
szívlelendő lehetne. Főleg a maga és kabinetje számára.

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 6. oldalon)
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„Nem végeztek beruházásokat, hogy ne tévedjenek”

Segesváron idén 31 tanulmány



Dicsőszentmártonban az adók
és illetékek tizenöt százalékos
növeléséről döntött a helyi ta-
nács a november 23-i tanácsülé-
sen.

Az épület-, telek- és járműadók
mértékének növelése a tanácsi határo-
zattervezetben felsorolt érvek szerint
azért vált szükségessé, mert a 2017-es,
valamint a tavalyi adókat és illetékeket
is az adótörvénykönyv által előírt leg-
alacsonyabb szinten tartották. A jövő
évi beruházási tervek miatt döntöttek
úgy a tanácsosok, hogy a jövő évi adó-
kat és illetékeket megemeljék annak
érdekében, hogy az önkormányzat be-
vétele, ezáltal költségvetése is na-
gyobb legyen. Amint az adó- és
illetékosztály vezetőjének összegzőjé-
ből kiderült, az adóemelés az adótör-
vénykönyv által megszabott
maximális érték alatt lesz, kivételt ké-
peznek ez alól a járművekre kivetett il-
letékek. 

Arra a kérdésre, hogy miért vált
szükségessé az illetékek megemelése,
Sorin Megheşan polgármester azzal
érvelt, hogy az utóbbi két évben a kör-
nyező városokkal szemben nem növel-
ték az adókat és illetékeket, ezért a
megyében a dicsőszentmártoni lako-
sok fizették a legalacsonyabb adókat.
Az új kormányintézkedések nyomán,

amelyek eredményeként a jövedelem-
adó 16%-ról 10%-ra csökken, a helyi
költségvetés bevételei jóval alacso-
nyabbak lesznek az előző évinél. Azok
az adók, amelyeket az alkalmazottak a
jövedelmük után fizettek, és amelyek
felét a helyi önkormányzatokhoz utal-
ták, ezután a kormány kincstárába ke-
rülnek. Ezáltal az önkormányzatok
bevételei csökkennek, így a polgár-
mesteri hivatal beruházásokra és javí-
tásokra szánt bevételei is 16%-kal
alacsonyabbak lesznek. A dicsőszent-
mártoni önkormányzat a jövő évi fej-
lesztési tervében több utca
aszfaltozását, a napipiac korszerűsíté-

sét, a közszállítás bővítését célzó uniós
projekteket, a sportterem és az új Kü-
küllő-híd megépítését tűzte ki célul.
Amennyiben az önkormányzat bevéte-
lei csökkennek, a tervezett munkálatok
meghiúsulhatnak, mert az önrészhez
szükséges pénzösszegek előteremtése
is nehézségbe ütközik majd, ezért is
vált szükségessé az adók növelése. A
magánszemélyek tízszázalékos ked-
vezményben részesülnek, amennyiben
március 31-éig törlesztik egész évi
lakás-, terület- és járműadójukat. Gya-
korlatilag azok, akik március végéig
törlesztenek, az adóemelést nem érzik
meg – tájékoztatott a polgármester.

Rendkívüli előadás Kodály Zoltán
emlékére

December 7-én, csütörtökön este 7 órakor a 135 éve
született, 50 éve elhunyt Kodály Zoltán emlékére szer-
vezett rendkívüli évfordulós előadással folytatódik az
egyházzenei fesztivál a Kultúrpalota nagytermében. Fel-
lép a Maros Művészegyüttes, zenekarvezető: Moldo-
ván-Horváth István, énekel Kásler Magda,
közreműködik a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia ve-
gyes kara. Műsoron: madarasi, vajdaszentiványi, nyá-
rádmenti táncok, Kodály Zoltán, Tudor Jarda, Birtalan
József, Gheorghe Cucu híres feldolgozásai. Az elő-
adásra a 9-es számú hangversenybérletek érvényesek.

A kolozsvári Operettissimo 
Szászrégenben

December 8-án, pénteken este 7 órai kezdettel a szász-
régeni Eugen Nicoară művelődési ház nagytermében a
kolozsvári Operettissimo együttes tart musical- és ope-
rett-előadást. Belépők a művelődési ház jegyirodájában
(I. emelet) vásárolhatók 9–17 óra között, helyfoglalás a
0741-024-882-es, 0757-109-450-es telefonszámokon.
A belépő ára 25 lej. 

Vágyakról és korlátokról 
a Szerdai párbeszédben 

A Mire vágyakoznánk?… sérültként is. Vágyak és kor-
látok című beszélgetéssel folytatódik december 6-án 18
órakor a Szerdai párbeszédek rendezvénysorozat a ma-
rosvásárhelyi, Forradalom utca 8. szám alatti Ama Deus
keresztény kávézóban. A téma apropóját december 

3-a, a fogyatékkal élők világnapja adja. Meghívottak:
Ambrus Attila klinikai pszichológus (Fa-milia Centrum
Egyesület), Magdó Orsolya szociális munkás (Ügyes
Kezek Alapítvány), moderál: Bakó Mária (Családpasz-
torációs Központ). 

Nincs mese! 
– szilveszteri Hahota-kabaré

A marosvásárhelyi Hahota Színtársulat december
28-án, csütörtökön este 7 órától mutatja be Nincs
mese! című zenés szilveszteri kabaré-előadását a
Maros Művészegyüttes előadótermében. További
decemberi előadások: 29-én, pénteken, 30-án,
szombaton este 7 órától és 31-én, vasárnap délután
4 és este 7 órától. Fellépnek: Puskás Győző, Székely
M. Éva, Kelemen Barna, Gönczy Katalin, Cseke
Péter, Gáll Ágnes és Szőlősi P. Szilárd. Énekel: Bo-
doni Ildikó. Rendező: Kovács Levente. Jegyek már
kaphatók a Maros Művészegyüttes és a Kultúrpalota
jegypénztárában.

Ünnepi rendezvények 
a megyeszékhelyen

Decemberben a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
szervezésében több rendezvényre is sor kerül:  decem-
ber 6-án 18 órakor a Rózsák terén felkapcsolják az ün-
nepi díszkivilágítás égőit, majd december 7-én 17
órakor a Ligetben megnyitják a műjégpályát. Decem-
ber 15-én 18 órától a Rózsák terén a Petru Maior
Egyetem hallgatóinak ünnepi koncertjére kerül sor, 18-
án 18 órakor a Mihai Eminescu Művelődési Központ-
ban, valamint 20-án 17.30 órától a Színház téren
kolindák hangzanak el. December 31-én 22.30 órától
a Győzelem téren utcai szilveszterezésre várják a vá-
roslakókat.

Ma VILMA, 
holnap MIKLÓS napja.
MIKLÓS: görög eredetű név,
amely délszláv közvetítéssel ér-
kezett hozzánk. Jelentése: győ-
zelem + nép. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. december 4.

1 EUR 4,6334
1 USD 3,9110

100 HUF 1,4791
1 g ARANY 160,1241

Erdélyért életműdíj 
Csíky Boldizsárnak

December 8-án, pénteken 18 órakor a marosvásárhelyi
Kultúrpalota kistermében kerül sor az Erdélyért életműdíj
átadási ünnepségére. Az RMDSZ, a Kós Károly Alapítvány
és a Communitas Alapítvány által odaítélt díjat ez alkalom-
mal Csíky Boldizsár zeneszerző veheti át. Laudációt mond
Selmeczi György. Fellépnek: ifj. Csíky Boldizsár, Molnár
Mária, Selmeczi György és a Marosvásárhelyi Állami Fil-
harmónia fúvósegyüttese, Kostyák Márton közreműködé-
sével. Műsorvezető: János Hajnalka. 

Cipődoboznyi szeretet
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar
Néppárt Maros megyei szervezete ötödik alkalommal szer-
vezi meg Egy cipődoboznyi szeretet című adománygyűjtő
akcióját. A felajánlásokat – főként nem romlandó élelmi-
szert, játékot, ruhaneműt – december 18-ig a marosvásár-
helyi Mihai Viteazu (Klastrom) utca 10. szám alá várják
minden hétköznap 10–15 óra között. Az adományozók
írják rá a dobozra, hogy hány éves gyermeknek, illetve fi-
únak vagy lánynak szánják a csomagot. Bővebb tájékoz-
tatás a 0741-260-64-es, 0762-248-87-es telefonszámon.

Mikulás-futás Marosvásárhelyen
Idén is lesz Mikulás-futás Marosvásárhely főterén, a részt-
vevők Mikulás-sapkában futják, kocogják, sétálják vagy
gurulják körbe a Rózsák terét. A részvétel regisztrációhoz
kötött, ennek keretein belül lehetőség van Mikulás-sapka
vételére, illetve adományozásra. Az összegyűjtött adomá-
nyokat a szervezők jótékony célra fordítják. Idén az Együtt
a Rákos Gyerekekért Egyesület Back in Game (BiG) nevű
programja nyerte a Mikulás-futás pályázatát. A program-
mal olyan gyermekek visszailleszkedését segítik a min-
dennapi életbe, akiknek sikerült legyőzniük a betegséget.
December 10-én 12 órakor kezdődik a regisztráció, 13-kor
pedig rajtolnak a 2017-es Mikulás-futásra benevezők.

A Megváltó születése 
– adventi lelki nap

A Megváltó születése – Igazi karácsony címmel adventi
lelki napra kerül sor december 9-én, szombaton délelőtt
10 órai kezdettel a marosvásárhelyi Szent Család temp-
lomban. Előadó: Margulescu Cotiso, a marosvásárhelyi
Imádság Háza képviselője. 

Téli esztendő kereke
December 9-én, szombaton délelőtt 10 órakor a Téli esz-
tendő kereke című hagyományőrző gyermekprogramra
várják a kisiskolásokat a marosvásárhelyi Néprajzi és Nép-
művészeti Múzeumba. A gyermekek a téli hagyományok-
kal, illetve a karácsonyi ünnepkör népszokásaival
ismerkedhetnek meg, lesznek népi játékok és népdalének-
lés, szalma-, csuhé- és gyöngydíszeket is készítenek. A
belépő 5 lej (testvérek és csoportok esetén kedvezményes
jegyek válthatók). Jelentkezni a következő elérhetősége-
ken lehet: virginasemese@yahoo.com, tel. 0720-671-640.
Szervező: Világló Egyesület, Néprajzi és Népművészeti
Múzeum. A program szakmai partnere a Hagyományok
Háza. 

A Kézcsodák karácsonyi vására
A Kézcsodák kézműves kör általános iskolás és középis-
kolás tagjainak karácsonyi kiállítása és vására december
10–17. között reggel 8 órától este 8-ig tekinthető meg a
Deus Providebit Tanulmányi Ház előterében.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

5., kedd
A Nap kel 

7 óra 49 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 35 perckor. 
Az év 339. napja, 
hátravan 26 nap.
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Változó idő

Hőmérséklet:
max. 20C
min. -40C

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

Adó- és illetéknövelés Dicsőszentmártonban
Március végéig adókedvezmény

Baricz Lajos

Mikulás táján
Gyermekkoromban cipőm tisztítottam,
és késő este az ajtóba tettem
– ha jön a Mikulás, találja csak ottan! –,
mindaddig míg észre nem vettem,

amint jó apám „segít Mikulásnak”,
majd dolga végeztével a házba siet.
Az ajándékot megtaláltam másnap;
s hogy észrevettem, nem mondtam senkinek.

Mikulás táján eszembe jut gyakran,
kis csomagot, nagy szeretetet kaptam –
a szívem tiszta volt, a cipőm csillogott.

Az idő elröpült, most már nagy vagyok,
nem a cipőmre, a szívemre figyelek,
hogy legyen olyan tiszta, mint egy kisgyerek.

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor



Szerdán a kormány elfogadhatja
a jövő évi költségvetés-tervezetet

A 2018-as költségvetés tervezetéről tárgyaltak teg-
nap, ma folytatják a kormánypalotában, és a szerdai
kormányülésen el is fogadhatja a kabinet a jövő évi
büdzsétervezetet. Mihai Tudose miniszterelnök múlt
szerdán úgy nyilatkozott, hogy a jövő évi költségvetés
„alapját” az egészségügy, az oktatás, valamint az inf-
rastruktúra képezi. (Agerpres)

Alkotmányossági kifogást emelt
Johannis

Alkotmányossági kifogást emelt Klaus Johannis ál-
lamfő a közalkalmazottak jogállását szabályozó,
1999/188-as törvényt módosító jogszabály ellen. Az
elnök által kifogásolt módosítás értelmében törölnék
a törvényből azt a kitételt, amely szerint ha egy köz-
tisztviselő ellen vádat emelnek korrupciós, hivatali
vagy egyéb bűncselekmények miatt, felfüggesztik
tisztségéből. Az államfő keresetében többek között
az alkotmánybíróság joggyakorlatára hivatkozik,
amely szerint a törölni kívánt cikkely célja „megvédeni
a hatóságot vagy közintézményt a jogtalan tevékeny-
ség folytatásától, illetve a közalkalmazott által elkö-
vetett bűncselekmény veszélyes következményeinek
terjedésétől”. Az elnök úgy véli, adminisztratív intéz-
kedésről lévén szó, ez esetben nem merül fel, hogy
sérül az ártatlanság vélelméhez való jog, ez megilleti
az érintettet a per folyamán, és az előírás törlése a
köztisztviselőkkel szembeni feddhetetlenségi köve-
telmények lazítását jelentené, ugyanakkor csök-
kenne az állampolgároknak a közintézményekbe
vetett bizalma. (Agerpres)

Éves összevetésben 4%-kal nőttek
októberben az ipari termelői árak

0,7 százalékkal nőttek októberben az ipari termelői
árak az előző hónaphoz képest, éves összevetésben
ellenben már 4 százalékos drágulásról beszélhetünk
– derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) által
hétfőn nyilvánosságra hozott adatsorokból. Az idei év
tizedik hónapjában 2016 októberéhez mérten 4,6
százalékkal nőttek a feldolgozóipar árai, míg a kiter-
melésben a drágulás üteme elérte a 8,8 százalékot.
A villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
szektorban 0,3 százalékos, a víz- és hulladékgazdál-
kodásban 0,4 százalékos volt az áremelkedés. A ki-
termelő ágazatban a leginkább a kőolaj és földgáz
kitermelése terén nőttek az árak, ahol a drágulás
üteme elérte a 11 százalékot, majd 5,7 százalékkal
a kitermelés melléktevékenységei következnek. Éves
szinten a legnagyobb, 18,3 százalékos drágulást a
fémfeldolgozó iparban jegyezték. (Mediafax) 

Hétfőtől szállítják 
az influenza elleni oltásokat

Megkezdődött az influenza elleni oltások kiszállítása
– jelentette az egészségügyi minisztériumnak a for-
galmazó. A legtöbb oltóanyag Konstanca, Prahova
és Buzău megyébe kerül – közölte a tárca. A közle-
mény szerint a közbeszerzést megnyert céggel kötött
szerződésben az áll, hogy az oltóanyagot a forgal-
mazótól egyenesen a megyei közegészségügyi igaz-
gatóságokhoz szállítják. A késést elkerülendő, az
egészségügyi minisztérium először keretmegegyezést
kötött az influenza elleni oltások beszerzésére, két
évre. A minisztérium egyébként minden oltásra ha-
sonló keretmegegyezést köt. Idén a szaktárca több
mint egymillió dózisnyi szezonális influenzaoltást sze-
rez be, ami a tavalyi mennyiség kétszerese, hogy a
veszélyeztetett csoportokhoz tartozók közül minél töb-
ben megkaphassák. (Mediafax)
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Ám ezzel szemben minden, csak éppen nem tiszteletet
kiváltó „megnyilvánulás” tanúi voltunk, amikor „de-
mokratikus elvekért” és „tiszta igazságszolgáltatásért”,
illetve a „korrupció ellen” lassan hivatásosnak nevez-
hető tüntetők, akárcsak egy veszett hiénafalka, a szó
szoros értelmében szétverték a karácsonyi vásárt.

Az sem éppen tiszteletet kiváltó tény, hogy a lakos-
ságnak több mint a fele él a szegénységi küszöb alatt,
sokszor a filmekből ismert, középkori viszonyokhoz ha-
sonlítható körülmények között.

Amint az sem, hogy a statisztikák szerint a 15–18 év
közötti fiatalok egynegyede az iskola felé se néz, holott,
ha valóban tiszteletet várunk a világtól, akkor nagy
gondot kellene fordítani az oktatásra és nevelésre, hi-
szen csupán a nevelés, a tanulás, olvasás által válhat-
nánk civilizált országgá. 

Amíg azonban a közutakon úgy száguldozunk, mint a
vadak, amíg ököl és kés dönti el a családi vagy „baráti”
vitákat, amíg a jog helyett a dzsungel törvénye uralko-
dik az országban, amíg az ország vezetői egymás pocs-
kondiázásában élik ki „intelligenciájukat”, addig hiába
várjuk a hőn óhajtott tiszteletet „Európában és világ-
szerte”. Nem állt messze az igazságtól a főpolgármester,
amikor anarchiának nevezte a múlt hét végén a kará-
csonyi vásárban történteket.

Szólamok és a valóság 
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világSógor Csaba: Romániában naponta megtagadják 
a fogyatékkal élő személyek alapvető jogait

Támogatás helyett akadályozzák
Romániában a fogyatékkal élők
munkavállalási esélyeinek növe-
lését. Nemrégiben egy sürgősségi
kormányrendelettel olyan, alapja-
iban jól működő gyakorlatot
szüntettek meg, amely 2000 fo-
gyatékkal élő személy amúgy is
hátrányos helyzetét még bizony-
talanabbá tette – számolt be
Sógor Csaba Brüsszelben az euró-
pai fogyatékosságügyi stratégia
végrehajtásáról szóló csütörtöki
parlamenti vitában. 

Az EU-ban nyolcvanmillió ember él
valamilyen közepes vagy súlyos fogya-
tékossággal. Körükben az EU átlagánál
lényegesen magasabb a szegénység
aránya, mivel nem tudnak megfelelően
részt venni sem a társadalmi, sem a gaz-
dasági tevékenységekben, statisztikai
adatok szerint alig 25%-uk tudott elhe-
lyezkedni az uniós munkaerőpiacon. Az
európai fogyatékosságügyi stratégia az
EU és a tagállamok közös fellépését
több területen határozza meg. Célként
nevezi meg az akadálymentesítés bizto-
sítását, a fogyatékkal élő személyek
munkaerőpiaci részvételének segítését

és a foglalkoztatás növelését, az egyen-
lőség feltételeinek megteremtését, vala-
mint az oktatás és képzés biztosítását, a
szociális, illetve egészségügyi védelem
megerősítését. 

„Abban az uniós országban, ahonnan
én jövök, a fogyatékkal élő személyek
alapvető jogait naponta megtagadják,
közvetlen vagy közvetett diszkriminá-
ciót szenvednek el azáltal, hogy a társa-
dalom peremére szorulnak” – mondta az
Európai Parlament foglalkoztatási és
szociális ügyek szakbizottságában dol-
gozó képviselő a vitában. Sógor Csaba
szerint hatalmas probléma, hogy a hazai
rendszer elsősorban a szociális támoga-
tások felé irányítja a fogyatékkal élőket,
ahelyett, hogy a munkaerőpiacon való
elhelyezkedésük érdekében megadná a
szükséges támogatást azok számára,
akiknek egészségi állapotuk lehetővé
tenné, hogy képességüknek megfelelően
munkát vállaljanak. 

„Romániában a közelmúltban elfo-
gadtak egy olyan sürgősségi kormány-
rendeletet, amely veszélybe sodorta kb.
740 védett műhely működtetését és ez-
által 2000 alkalmazásukban álló, fogya-
tékkal élő személy jövőbeni kilátásait”

– mondta Sógor Csaba. A helyzetet is-
mertetve kifejtette: megszüntette a kor-
mány a fogyatékkal élők alkalmazásáról
szóló kvótát nem megfelelően alkal-
mazó vállalkozások azon lehetőségét,
hogy mulasztásukat védett műhelyekben
gyártott termékek vagy szolgáltatások vá-
sárlásával kiküszöbölhessék. Az RMDSZ-
es politikus szerint ez a rendszer számos
védett műhely és alkalmazottai számára
biztosított megélhetést, tulajdonképpen a
vállalkozók direkt módon támogatták
ezen egységek működését, hiszen ez
adókedvezményt jelentett a számukra. 

Sógor Csaba felszólalásában hangsú-
lyozta: „mindez egy olyan országban tör-
ténik, ahol a fogyatékkal élők
foglalkoztatási és tevékenységi rátája
jóval az uniós átlag alatt van”. A képvi-
selő arra kérte az uniós döntéshozókat:
ösztönözzék a tagállamokat, hogy hajtsák
végre a fogyatékkal élők jogairól szóló
ENSZ-egyezmény rendelkezéseit, ugyan-
akkor javítsák az uniós koordinációt ezen
a téren, valamint sürgősen foganatosítsanak
támogató intézkedéseket minden tagállam-
ban a fogyatékkal élő személyek munka-
vállalási esélyeinek növelése érdekében.
(közlemény)

Lapértesülés: a szociáldemokraták elnöke 
a párt második miniszterelnökét is félreállítaná

Liviu Dragnea, a kormány vezető erejét képező Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) elnöke Mihai Tudose mi-
niszterelnököt is félreállítaná, ahogy azt a korábbi
PSD-s kormányfővel, Sorin Grindeanuval tette júni-
usban – írta a jobbközép ellenzékhez közel álló Ade-
vărul című lap.

A lap hétfői, Dragnea és Tudose kitette a késeket az asz-
talra című írása szerint Tudose a pártvezetést is meg akarja
kaparintani, és arra vár, hogy a korábban jogerősen két év fel-
függesztett börtönbüntetésre ítélt Dragnea második korrupciós
ügyében is megszülessen legalább az elsőfokú ítélet. Erre vár-
hatóan jövő tavasszal kerül sor. Tudose és támogatói akkor
rendkívüli kongresszust akarnak kezdeményezni Dragnea le-
váltása érdekében.

A lap szerint a miniszterelnök még nem szándékozott konf-
liktust szítani, Dragnea azonban nem akarja megvárni a nyílt
lázadást, és megpróbálná lemondásra kényszeríteni a kor-
mányfőt.

A PSD-n belüli hatalmi harc a múlt hét végén került fel-
színre, amikor Dragnea egyik bizalmasa, Gabriela Firea, Bu-

karest főpolgármestere szóváltásba keveredett a miniszterel-
nökkel a kormány székháza elé tervezett betlehemes fesztivál
ügyében. Szombaton több mint száz tüntető foglalta el a kor-
mánypalota előtti teret és megakadályozta, hogy Bukarest fő-
polgármesteri hivatala karácsonyi vásárral foglalja el a
korrupció- és PSD-ellenes demonstrációk megszokott hely-
színét.

Fellépésüket az is bátoríthatta, hogy Tudose korábban ér-
telmetlennek nevezte vásár szervezését egy olyan téren, ame-
lyet nem lehet az autóforgalom leállítása nélkül gyalogosan
megközelíteni, ráadásul a helyszín kiválasztása is hátsó szán-
dék gyanúját kelti az ellenzékben.

Tudose más gesztusokkal is jelezte, hogy nem mindenben
ért egyet Dragneával. Többek között pénteken – a koalíciós
pártelnökök tüntető távolmaradása ellenére – a PSD politi-
kai ellenfelének, Klaus Johannis államfőnek az oldalán te-
kintette meg a nemzeti ünnepre szervezett katonai
díszszemlét, októberben pedig lemondatta Sevil Shhaideh
kormányfőhelyettest, Dragnea egyik legfontosabb bizalma-
sát. (MTI)

Halasztott a belga bíróság 
a volt katalán vezetők ügyében

Az illetékes belga bíróság december 14-re halasz-
totta döntését Carles Puigdemont leváltott katalán
elnök és kabinetjének négy, Belgiumban tartózkodó
tagja kiadatásának ügyében – közölte a volt katalán
elnök ügyvédje hétfőn Brüsszelben.

Paul Bekaert elmondta, hogy a hétfői meghallgatáson az
ügyészség a spanyol hatóságok által kiadott európai elfoga-
tóparancs végrehajtását kérte. Ezzel kapcsolatban kijelentette:
a december 14-én várható belga bírósági döntéstől függetlenül
mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy védencei
legalább a december 21-re kiírt, megismételt katalóniai vá-
lasztásokig Belgiumban maradhassanak. Úgy vélekedett,
hogy a katalán kormány tagjai nem büntethetők Belgiumban,
ugyanis az ellenük megfogalmazott spanyol vádak megalapo-
zatlanok. Kiadatásuk esetén azonban Spanyolországban fenn-
áll az alapvető jogok megsértésének veszélye – húzta alá.

Puigdemont korábban úgy nyilatkozott, kész együttmű-
ködni a spanyol hatóságokkal, de elvesztette bizalmát a spa-
nyol igazságszolgáltatásban, amely szerinte „átpolitizálódott”.

Katalónia vezetése az október eleji, alkotmányellenes nép-
szavazás után egyoldalúan kinyilvánította Katalónia függet-
lenségét. A spanyol hatóságok ezt követően európai
elfogatóparancsot adtak ki Puigdemont és négy társa ellen,
akik október végén Brüsszelbe utaztak, miután a madridi kor-
mányzat rendkívüli intézkedésként menesztette őket, és elő-
rehozott helyi választásokat írt ki Katalóniában.

Az európai elfogatóparancs kiadását követően Belgiumnak
három hónapja van az eljárás lebonyolítására. Az európai elfo-
gatóparancs szabályainak értelmében az elfogás helye szerinti
állam az elfogás után legfeljebb 60 napon belül köteles az illetőt
visszajuttatni abba a tagállamba, ahol az elfogatóparancsot kibo-
csátották. Amennyiben az érintett hozzájárul az átadáshoz, úgy
az átadási határozatot tíz napon belül meg kell hozni. Uniós sza-
bályozás szerint egy tagállam többek között akkor utasíthatja el
a keresett személy átadását, ha már elítélték ugyanazon bűncse-
lekmény miatt, illetékes az adott ügyben, a végrehajtás szerinti
tagállamban büntetőeljárás folyik ellene, illetve elévülés vagy
amnesztia esetén. (MTI)

Donald Tusk: közelebb került az áttörés 
Közelebb került az áttörés az Egyesült Királyság uniós ki-

válásának feltételeiről szóló tárgyalásokon – közölte Donald
Tusk, az Európai Tanács elnöke hétfőn Brüsszelben, miután
telefonon egyeztetett Leo Varadkar ír kormányfővel. Tusk a
Twitteren „biztatónak” nevezte az előrelépést az ír-északír ha-
tárellenőrzés ügyében, valamint arról számolt be, hogy „kö-
zelebb került” a jövőbeli EU-brit kapcsolatrendszerről szóló
második tárgyalási szakasz megkezdése. 

Az ír kormányfő Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bi-
zottság elnökével is beszélt hétfőn – közölte Margarítisz Szkí-
nász, a brüsszeli testület szóvivője. Guy Verhofstadt, az
Európai Parlament Brexit-ügyi főtárgyalója derűlátásának
adott hangot, és 50 százalékra tette az esélyét annak, hogy
még hétfőn sikerül megegyezésre jutni a Juncker és The-
resa May brit miniszterelnök közötti brüsszeli találkozón.
(MTI)



A beköszöntő tél igencsak
meglepte azokat, akik a hosz-
szabb szabadságot a hegyek-
ben töltötték. A hirtelen jött
hideg és a meggondolatlan-
ság, no meg más körülmé-
nyek is több áldozattal jártak.
A tragikus balesetekről Kovács
Zoltán Róbert, a Maros Megyei
Barlangi és Hegyimentő Szol-
gálat vezetője számolt be la-
punknak. 

Elvitte a lavina 
December elsején, pénteken dél-

előtt indult Dornavátráról a Kele-
men-havasok legmagasabb csúcsa,
a 2101 méter magas Kövecsesre az
a három hegymászó, akik a román
nemzeti ünnepen a lobogót akarták
kitűzni a csúcsjelző keresztre. Az
előző években is szerveztek hasonló
túrát, társaik más hegycsúcsra tar-
tottak az idén. Négyen kellett volna
menjenek, de egyikük vissza-
mondta az utat. Annak ellenére,
hogy a meteorológiai szolgálat
rossz időjárást és négyes fokozatú
lavinaveszélyt jelzett, Lucian Dră-
gan, Liviu Sorin Pandelea és barát-
nője, Nathy Josse alpinista,
önkéntes hegyimentő elindultak a
12 Apostol sziklatömbtől a főgerin-
cig vezető, oldalgerincen haladó út-
vonalon. A fővonulat alatti
kalderánál azonban letértek a jelzett
útról, és a csúcs alatt a Pietros Töve
(Coada Pietrosului) szűk völgyön
akarták lerövidíteni a traszét. A
völgy meredek, sziklás, kőfolyásos
részen szűkül, nyáron is nehezen
lehet feljutni a nem jelzett ösvé-
nyen. 1600 méter körüli magasság-
ban megindult a lábuk alatt a hó, és
lesodorta őket a lavina. Míg Sorin
Pandeleát és barátnőjét betemette a
hó, addig Lucian Drăgan tűzoltónak
a feje szabadon maradt. Így is
három órába telt, ameddig kiszaba-
dította a kezét, és hozzáférhetett a
mobiltelefonjához, amelyen értesí-
tette a sürgősségi szolgálatot. 38
tűzoltó, kilenc csendőr, 14 hegyi-
mentő és két parkőr sietett a hely-
színre kilenc autóval és hótalpas
mentővel. A mentőcsapatok min-
tegy két órával az értesítés után
értek a helyszínre. Nathy Jossét fej-
jel a hóban, eszméletlen állapotban
találták, az élesztés sikertelen volt,
súlyos fejsérüléseket szenvedett,
amelyek végzetesnek bizonyultak.

A hóból kiálló két ujját vették észre
a mentők. A telefonáló társát első-
segélyben részesítették, és a Suce-
ava megyei kórházba szállították.
A harmadik személy keresését az
éjfél után keletkezett vihar miatt
fél kettőkor leállították. Jelenleg
felfüggesztették Liviu Sorin Pan-
delea holttestének a keresését,
mert 5-ös lavinakészültség van a
Kelemen-havasokban. Tegnap is
havazott, sárga jelzés van érvény-
ben. Abban a völgyben, ahol ráta-
lálták a két személyre, helyenként
a hóréteg vastagsága 8 méter. 

Kovács Róbert szerint ha az idő-
járás megengedi, három megye he-
gyimentő szolgálata, illetve
csendőrök, rendőrök és erdészek,
parkőrök bevonásával folytatják a
keresést, azonban a hely és a hóvi-
szonyok miatt az is megtörténhet,
hogy csak tavasszal fog előbuk-
kanni a holttest. Több nap után a
mentőkutyát sem lehet bevetni. A
test körül kialakult jégréteg herme-
tikusan zárja, és így nem tud szagot
fogni az eb. Lucian Drăgan és ba-
rátnője is önkéntesként tevékeny-
kedtek a dornavátrai hegyimentő
szolgálatnál. A baleset körülmé-
nyeit a jázsvásári ügyészség vizs-
gálja. 

Aznap a Páring-hegységben is el-
sodort egy embert a lavina, szintén
holtan találtak rá a mentők. 
A gondatlanság áldozatai 

November 30-án, csütörtökön ér-
tesítették a Maros megyei hegyi-
mentő szolgálatot, hogy a
Fickóhoz (Magyaró község) tar-
tozó Néma-tanyáról le kell hozni
egy holttestet. A kaszálókkal kö-
rülvett tanyát ilyenkor nehéz meg-
közelíteni. A szolgálatos
hegyimentő csapat megtudta, hogy
a szóban forgó 49 éves nőt kedden
látták utoljára a faluban. Férjével
együtt a tanyára húzódtak vissza.
A nő alkoholmérgezésben halt
meg, a férje három napig aludt mel-
lette, a férfit a fagyhaláltól mentet-
ték meg. 

December 2-án, szombaton a sür-
gősségi hívószámon érkezett értesí-
tés nyomán egy görgényüvegcsűri
54 éves férfi keresésére indultak
mentőcsapatok (sürgősségi roham-
mentősök, rendőrök, csendőrök és
a hegyimentők). Az eltűnt férfit a
Miller nevű vágáson Alsóidecs irá-
nyába keresték. Egy óra után az
egyik patak partján rábukkantak a
holttestére. Kiderült, hogy a mentő-

ket értesítő férfival együtt novem-
ber 30-án, csütörtökön mentek fát
vágni az említett erdős területre,
majd elváltak, a társa visszatért a fa-
luba. Miután szombaton sem mutat-
kozott, értesítették a hatóságokat.
Az ügyben a szászrégeni ügyészség
munkatársai nyomoznak. 
A völgyben rekedtek 

A hegyimentőknek még volt egy
bevetésük a hosszú hétvége alatt.
December 3-án, vasárnap délután 5
órakor telefonált két turista, hogy
gépkocsival az Ilva völgyében re-
kedtek. A Kövecsesre szerettek
volna feljutni a kék kereszt jelzést
követve, de a nagy hó miatt le-
mondtak a hegymászásról. Vissza-
tértükkor azonban a hó egy fenyőfát
az útra döntött, és nem tudtak le-
jönni a völgyön. A hegyimentők el-
takarították az útból a mesterséges
torlaszt. 

Kovács Róbert felhívta a figyel-
met, hogy továbbra is 4-es és 5-ös

fokozatú a lavinaveszély a Kele-
men-havasokban, a Görgényi-hava-
sokban is 15–40 cm-es a hóréteg. A
hóban sokkal nehezebben lehet ha-
ladni, a nyári menetidőnek akár a
duplája is lehet, ha nincs megfelelő
túrafelszerelés (hótalpak, sífutó
léc). Még az edzettebb turisták is
hamar kifáradnak. Akik ilyenkor a

hegyekbe merészkednek, vegyék fi-
gyelembe, hogy hamar sötétedik,
gyakran képződik köd, ami megne-
hezíti a haladást. Ha lehet, minden
esetben értesítsék a hegyimentőket
az úti célról, és közöljék a tervezett
útvonalat. Legjobb viszont az, ha
ilyenkor nem vállalkoznak magas-
hegyi túrára. 

Sikeresnek mondható a Nyá-
rádmente Leader Egyesület
által lebonyolított első pályá-
zati forduló. Négy vállalkozó
nyert finanszírozást új vállal-
kozás indítására, öt önkor-
mányzat különféle beruhá-
zásokra, a Bekecs néptánc-
együttes pedig felszerelés, il-
letve népviselet vásárlására
nyert támogatást. A követ-
kező pályázati forduló várha-
tóan január közepén indul. 

Jelen pályázati ciklus több szem-
pontból is eltér az eddigiektől, az
egyik változás, hogy ezúttal nem
szerepel benne mezőgazdasági in-
tézkedés, ugyanis az előző ciklus
tapasztalata arra utalt, hogy ez nem
bizonyult túl sikeresnek. Emiatt a
Leader-program úgymond „Leader-
szerűbb” lett, mint a múltkor, jelen
ciklusban a finanszírozásra pályázó
projektek esetében kritérium az in-
novativitás, teljesen kizárja a Lea-
der mindazt, amire a nemzeti
vidékfejlesztési tervben lehetőség
adódik. 

Péter Hunor pályázati mened-
zser, a nyárádmenti Leader-iroda
munkatársa lapunk érdeklődésére
elmondta, a vállalkozások számára
kiírt intézkedés keretében nyolc pá-
lyázat érkezett, amelyek közül
végül négy lett nyertes. Kikötés volt
a vállalkozói pályázatoknál, hogy
csak új tevékenység indítására lehet
finanszírozást igényelni, és bármi
szóba jöhetett, ami nem mezőgaz-
daság, legyen az szolgáltatás vagy
termelési tevékenység elindítása. A
vállakozók fejenként 50-70 ezer eu-
róra pályázhattak, a négy kedve-
zően elbírált projekt összesen 240
ezer eurós támogatásban részesült.
Finanszírozást nyert egy nyárádsze-
redai fiatalember, aki brikettgyártó
üzemet létesít a településen, egy
másik nyertes pályázat pedig fo-
tóstúdió kialakítására vonatkozik.
Szintén a Leader-támogatásnak kö-
szönhetően egy vendéglátóegység
létesül Csíkfalván, Székelyvajában
pedig egy elektromos meghajtású
kerékpárokat, valamint ATV-ket
kölcsönző vállalkozás indul. A vál-
lalkozások indítását célzó kiírás
esetében óriási előnynek számított,

hogy a sikeresen pályázók előleg-
ként megkapják a támogatási ösz-
szeg hetven százalékát. 

A vidéki alapszolgáltatások javí-
tását és bővítését célzó intézkedé-
sen belül egyenként 50 ezer eurós
pályázati támogatásban részesül öt
nyárádmenti község. Ákosfalva, va-

lamint Nyárádgálfalva multifunkci-
onális sportpálya kialakítására nyert
finanszírozást, Nyárádmagyarós a
közvilágítás korszerűsítésére, Nyá-
rádkarácson község egy sportpálya
kialakítására szánhat Leader-alapo-
kat. Nyárádremete egy multifunkci-
onális munkagép vásárlására
szerzett támogatást, amellyel az
utak, sáncok karbantartását, télen
pedig a hóeltakarítást is megoldják.
A harmadik intézkedés nemkor-

mányzati szervezeteknek szólt,
ebben a kategóriában a Bekecs nép-
táncegyüttes nyert 50 ezer eurós
vissza nem térítendő támogatást
hangtechnikai felszerelések, illetve
népviselet vásárlására. 

Péter Hunor kifejtette, mindenik
intézkedésnél maradt meg pénz,
ezért jövő év elején, január közepe
táján elindul az újabb forduló, és
ismét lehet majd pályázni. A fent
felsorolt három intézkedésen
kívül van két másik, ami nem
volt eddig még megnyitva. Az
egyik turisztikai vonatkozású,
lényege, hogy különböző társu-
lási formákon keresztül 100 ezer
eurót lehet lehívni a térség népsze-
rűsítésére.

A másik kiírásra, amelynek ke-
retében szintén 100 ezer euróra
lehet pályázni, szociális jellegű pá-
lyázatokat várnak majd, ez esetben
egy szociális szolgáltatásokat
nyújtó egyesület vagy önkormány-
zat – amelynek van ilyen jellegű
tevékenysége – is megpróbálhat
Leader-alapokat lehívni. Olyan pá-
lyázatok nyerhetnek támogatást,
amelyek nappali központ jellegű
szolgáltatásokat foglalnak maguk-
ban, lehet ez iskolai tevékenység
utáni program vagy például otthoni
beteg-gondozás. 

Sikeres Leader-pályázatok a Nyárádmentén 
Januárban indul az újabb forduló 

         

Vajda György 
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Menyhárt Borbála

Tragédia a hegyekben 
A hólavina és a fagy áldozatai 

A 4-es fokozatú lavinaveszély esetén a hótakaró többnyire gyen-
gén kötött, a meredek és közepesen meredek lejtők jelentős részén
csekély terhelésre (akár egy síelő vagy túrázó) is várhatók lavinák.
Gyakoriak a közepes és a nagy természetes lavinák. A túrázási le-
hetőségek erősen korlátozottak, a terület jelentős része veszélyzóna.
Csak lankás hegyoldalakon ajánlott a mozgás, a lejtők alja szintén
veszélyes lehet. A négyes fokozatú lavina esetén olyan mennyiségű
hó zúdulhat le, amely elegendő egy vagon vagy egy kamion, számos
épület vagy max. 4 ha erdő elpusztítására. Az 5-ös fokozat a legna-
gyobb. A hótakaró gyengén kötött és instabil. Ilyenkor természetes
lavina fordulhat elő még a kis lejtőkön is. A meginduló hó akár egy
teljes falut vagy városrészt is elpusztíthat. Tudni kell, hogy a koc-
kázati szint minden fokozat emelkedésével megduplázódik az elő-
zőhöz képest. Konkrétan ez azt jelenti, hogy például a 2-es,
„mérsékelt” fokozat kétszer akkora kockázattal jár, mint az 1-es,
„alacsony” minősítésű, viszont a 3-as, „jelentős” fokozatban már
négyszer akkora a kockázat, mint az 1-esnél. Forrás: Hegymászás,
trekking, kalandtúra (http://www.somkutin.hu/advice/id100.htm)



– Ha egy tartálykocsin azt látom, hogy „a
se feri”, nekem Ács Feri jut eszembe, bár-
hol is járnék – mondja Horia Picu, a novem-
ber 23-án, szombaton megnyílt Fehér Holló
Román–Magyar Könyvtár olvasója, aki be-
vallja, Molnár Ferenc regénye nagy hatással
volt rá. Horea Picu egyike a magyar irodal-
mat a román tömegek körében sikerrel nép-
szerűsítő könyvtár elkötelezett olvasóinak.

De nem csak a máramarosszigeti Horia
Picu fizika szakos tanár az, akit a Fehér Holló
Román–Magyar Könyvtár meggyőzött arról,
hogy érdemes magyar irodalmat olvasni, és
hogy a románra fordított magyar irodalom
kincs annak a kezében, aki előítéletek nélkül
olvassa „Mór Jókai”, „Dezső Kosztolányi”,
„Péter Esterházy” és írótársai regényeit.

A magyar verseknek is gazdát lelt a
könyvtár: a George Bariţiu Elméleti Líceum
román diáklányai meglepő átérzéssel sza-
valták Arany János „Barzii din Wales” és
Petőfi Sándor „La sfârşit de septembrie”
című versét, őszinte érdeklődéssel véve tu-
domásul, hogy a magyar tannyelvű iskolák-
ban A walesi bárdokat mindenkinek
kívülről kell tudni…

H. Szabó Gyula, a Kriterion Könyvkiadó
igazgatója az általa vezetett intézmény sok-
éves és sokoldalú fordítói tevékenységéről
számolt be, majd ünnepélyesen átadta azo-
kat a dobozokat, amelyek a kiadó román–
magyar tematikájú könyveit tartalmazták.

– Jó érzés románul beszélgetni a magyar

irodalomról, tapasztalni, hogy a románság
körében egyre nagyobb a kereslet Koszto-
lányira, Tamásira, Szabó Magdára, Jóka-
ira… Bevallom, jólesett hallani A walesi
bárdok román változatát, román líceumi di-
ákok szájából. Fontos azt is megjegyezni,
hogy a most felavatott könyvtár nemcsak
elrejtett, elfeledett könyveket hoz újra nap-
világra, de a fordítókat is rivaldafénybe ál-
lítja. Azokat a fordítókat, akikről bizony
keveset beszélünk – mondta Kriterion
Könyvkiadó igazgatója.

Szabó Csaba, a Fehér Holló Médiaklub
elnöke, a román–magyar könyvtár ötletgaz-
dája röviden felsorolta azokat a városokat,
ahonnan könyveket igényelnek: Krajova,

Konstanca, Bukarest, Ploieşti, Piteşti, Slo-
bozia… A legnépszerűbb könyvek eddig
Jókai Omul de aur-ja, de nagy sikernek ör-
vend Karinthy és Kosztolányi is.

– Postán küldjük ki a könyveket azoknak,
akik a www.corbiialbi.ro román–magyar
portálnak hű olvasói. A könyv náluk marad
ajándékban, de cserébe kérünk egy húszso-
ros beszámolót. Ötven körül járunk már a
feliratkozási listán. A legtávolabbi olvasónk
Csernovicból írt nekünk: „Din Cernăuţi
despre Jókai şi fiii omului cu inima de pi-
atră: Baradlay Ödön, Jenő şi Richárd” cím-
mel – mondta. Hozzátette: továbbra is várja
a könyvtár a román–magyar tematikájú
könyveket, adományokat.

Fehér Holló Román–Magyar Könyvtár
Mór Jókai, Dezső Kosztolányi, Frigyes Karinthy 

Azt, hogy a múlt évszázad utolsó
ötven évében, a romániai kommu-
nista diktatúra idején sorkatonaság
volt, mindenki tudja. Szinte szocio-
lógiai jelenségnek is beillene az a
véresen komolyan gondolt, mégis
inkább a Svejk-regények világához
igazodó pár hónap, vagy akár év,
amelyet a besorozott újoncok –
tizen-, illetve huszonéves fiatalok –
végigéltek, általában szülőhelyüktől
távol, hiányos felszereléssel, min-
dentudó tisztek és vég nélküli
krumpliszedések között. A legtöb-
ben vidáman emlékeznek vissza
azokra az évekre, és szinte minden-
kinek vannak a többiekéhez hason-
latos történetei, adomái, poénjai, a
katonaság ennek ellenére nem volt
cserkésztábor, a groteszksége miatt
humorosnak ható jelenség mögött
számos tragédia is húzódik: meg-
alázott, olykor éhező kiskatonák,
akik közül többen – akár apró vét-
ségek miatt is – büntetőszázadban
kötöttek ki, avagy az öngyilkos-
ságba menekültek. A legtöbben
azonban sikerrel abszolválták 
a sorkatonaságot, és az emlékek
szépítő köde mögé húzódnak, ha
azokról az időkről esik szó, és vol-
tak-vannak, akik megírták az akkori

élményeiket – általában prózában.
De az, hogy valaki verseskötetet
írjon a katonaságban eltöltött élmé-
nyeiről – nos, az ritkaságszámba
megy!

A Marosvásárhelyen született, de
Kolozsváron élő Benő Attila költő,
nyelvész, egyetemi tanár épp ilyen
fába vágta azt a bizonyos szimboli-
kus fejszét, az eredmény pedig egy
olyan kötet lett, amelyet többen is a
szerző főműveként tartanak szá-
mon. Az Egy század arcai című ver-
seskönyvet az idei, 23. Maros-
vásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár
keretében mutatták be a vásár csü-
törtöki napjának délutánján a Ber-
nády Házban. Az Erdélyi Híradó
Kiadó, valamint a Fiatal Írók Szö-
vetsége gondozásában megjelent
kötetet Nagy Attila marosvásárhe-
lyi költő méltatta a szerző, vala-
mint a könyv illusztrátora, Székely
Géza kolozsvári képzőművész je-
lenlétében, a beszélgetés a könyv-
ből felolvasott versek mentén
zajlott. 

– Benő Attila ezúttal a katonasági
élményeit írta meg, Bukarestben
volt sorkatona. A könyvben azokról
az archetípusokról olvashatunk,
amelyek mindenhol, minden beso-
rozott életében szerepeltek: a szar-
házi, a besúgó, a nagyképű káplár,
a bunkó tiszt – ezek minden kaszár-

nyában jelen voltak. Tudtuk, hogy
ki fog besúgni, hogy ki az, aki segít,
tudtuk, kire lehet számítani és kire
nem. A könyvben szereplő huszon-
három vers ezen archetípusok töké-
letes bemutatása – mondta
ismertetője során Nagy Attila.

– 1987 szeptemberétől 1989 ja-
nuárjáig voltam Bukarestben ka-
tona, nagyon vártuk ’89 januárját, a
„szabadulás idejét”. Nem tudtuk,
hogy még annál is nagyobb lesz ez
a szabadulás – tette hozzá a szerző.
– Az a várakozás, amely a kötetben
jelen van, a szabadság várása, és én
azt próbáltam megírni, hogy a kü-
lönböző családi és szociális háttér-
ből érkező fiatalemberek hogyan
érték meg azt a többszörös diktatú-
rát, amelyet a kaszárnya világa je-
lentett. Mindebben benne van a
nyolcvanas évek vége, annak han-
gulata, de a külvilág is. Prózában is
meg lehetett volna írni mindezt, de
én verset írok, így ezek lírai leírások
lettek, arcvázlatok, jellemek. A szö-
vegek egymásra utalnak, és általuk
rajzolódik ki egy emberi világ. A
kötet felépítése szerint prológusból,
előzményekből, emberi arcokból,
majd epilógusból áll – az egyik fő
kérdése pedig az, hogy találkoznak-
e a leszerelt katonák a szabadság-
gal, amit reméltek? Az első szöveg,
a prológus a teljes egész helyzet-

rajza, az arcokat pedig lírai módon
kíséreltem megrajzolni, hiszen az
ismert archetípusok mellett különc
figurákról is olvashatunk a kötet-
ben. Mindebben ugyanakkor benne
van a mai világunk is, a nyelvi tü-
relmetlenség, a más nyelven való
szólás. 

– A katonaságra és országunkra
is nagyon jellemző, hogy „az örök
utópia a rend”. Én a legnagyobb
rendetlenséget a katonaságban ta-
pasztaltam. Van itt elmebeteg is, ön-
gyilkos is, és az a sokak által
megtapasztalt, jellegzetes momen-
tum, amikor magyarul beszélgetsz,
és a paranoiás azt hiszi, hogy... Akit
elkaptak például egy rosszul értel-
mezhető mondattal, a Kogălniceanu-
büntetőszázadba vitték, ahonnan
soha senki ép elmével vissza nem
került. Legfőbb a túlélés – írod.
Rendkívül megrázó élményekkel is
szolgált a katonaság, többen öngyil-
kosságba menekültek, ugyanakkor
voltak, akik mélyen hívő emberként
kerültek a kaszárnyába, és az ateista
hatalom sem tudott velük mit kez-
deni. „Lesz aki megússza ép bőrrel
és sérült lélekkel” – ez a sorod teli-
találat. Nagyon szerettem ezt a
könyvet, mert nagyon sok minden
visszajött az emlé-
kező múltból – pél-
dául a nagy népi
román hadseregben
rengeteg volt az al-
koholista tiszt. „Kö-
téltáncos billenő
világon” – a katona-
ságban mindenki kö-
téltáncon is járt,
nagyon szép kép ez
is. A sötét tónusú
grafikai megjelení-
tés igen jól reflektál
a szövegekre, és
vissza is adja azt,
amiről szólnak. Szé-
kely Géza hogyan
olvasta ezeket a ver-
seket, hogyan zajlott
a közös munkafolya-
mat? – kérdezte
Nagy Attila.

– Nagyon mély
értelmű, akár filozo-
fikus gondolatok is
vannak a kötetben. –
A felszíni arcképraj-
zolatok mögött em-

beri sorsok húzódnak meg, és ezt a
kettőt a szerző együtt láttatja, nem
csak poénra kihegyezett történetek
ezek. Aki volt katona, tudja, hogy
ott meglehetősen drámai színezetet
kaptak ezek a történések, emberek
haltak meg például vérmérgezésben
egy fél számmal kisebb bakancs
miatt. Nagyon tisztán megfogalma-
zott versekről van szó, amelyek
nyitva maradnak. Mindez rendkí-
vüli is, mert manapság a katonaság-
ról a mi tájainkon nemigen írtak
poémát. A költészet nyelvére átfor-
dítani a katonaság meglehetősen
prózai történéseit, meglehetősen
egyedülálló vállalkozás, meglehet,
ez lesz a Benő Attila főműve. Sokan
kíváncsiak arra, hogy hogyan lehet
ezt belülről, költői eszközökkel lát-
tatni. Mindezek bennem kavarog-
tak, amikor a vázlatokat
készítettem. Nem volt túl nehéz
munka, mert mindezeket én is ta-
pasztaltam, miután besoroztak. Si-
került egy olyan atmoszférát
varázsolni, amely a vers üzenetét,
képiségét visszaadja. Arra is töre-
kedtem, hogy ne ismétlődjenek a
mozzanatok, hogy a rajzok nagyon
karakterisztikusan el is különülje-
nek – árulta el a képzőművész. 

Benő Attila új kötetéről
„A szó elszállna, de a szemfülesekhez jut”

Alacsony diáklétszám Magyarón

Fodrásznak, 
autószerelőnek készülnek

Idén alig több a gyermek a magyarói iskolában,
mint a korábbi években. A létszám a román tago-
zaton növekedett, miután egyes roma családok
visszaköltöztek a faluba, ők ugyanis román osz-
tályba járatják gyermekeiket – tájékoztatott Vajda
Szabolcs iskolaigazgató.

A községbeli tanintézetekbe jelenleg 315 gyer-
mek jár. A községközpontban előkészítőtől nyol-
cadikig tanulhatnak a diákok, Fickón csak
nulladik, első és második osztály, Holtmaroson
pedig csak óvoda van – körvonalazta az intéz-
ményvezető az évek óta fennálló helyzetet.

A magyarói kisdiákok többsége osztatlan osz-
tályokba jár, az előkészítő a negyedikkel, a má-
sodik a harmadik osztállyal tanul együtt, csak az
első osztály működik önállóan. A felső tagozato-
sak külön osztályokba járnak, az iskolaigazgató
szerint azonban az alacsony diáklétszám miatt ez
nem marad sokáig így.

A nyáron tizenkét nyolcadikos köszönt el a
magyarói iskolától, közülük többen Szászrégen-
ben tanulnak tovább. Mindenki a szakiskolai
oktatást választotta. A megyeszékhelyi taninté-
zetek közül a lányok körében főként a Traian
Vuia középiskola népszerű a fodrász-kozmeti-
kus szak miatt, a fiúk leginkább az autószerelői
képzés iránt érdeklődnek, mások pedig Csíksze-
redába, a Székelyföldi Labdarúgó Akadémiára
készülnek.
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Kaáli Nagy Botond

Nagy Székely Ildikó 

Szabó Csaba

Fotó: Nagy Nóka



– mondta egyebek között Bíró Ist-
ván református esperes. Itt van egy
kis terem – mutatta –,  ebben foly-
nak a nőszövetségi találkozók, a
bibliaórák, a gitárórák, a kórus- és
vallásórák, diakóniai találkozók,
időstalálkozók. „Kinőtte már ezt a
nagy nehezen megvásárolt kicsi pa-
rókiát a gyülekezeti munka, aminek
– tette hozzá rögtön –  örülni lehet,
mert úgy látszik, igény van az igére,
a közösségre, de fájdalmunk az,
hogy a régi iskolát és a volt parókiát
nem adták vissza, mi meg be va-
gyunk ide szorulva.”

Elmondta, hogy az egyházkerü-
letnek van egy projektje 26 böl-
csőde és óvoda felépítésére az
Erdélyi Református Egyházkerület-
ben. „Ezen belül hármat a mi egy-
házmegyénkben építenek. Napok
kérdése, hogy mikor fogunk hozzá
Erdőszentgyörgyön, ahol már elhe-
lyeztük az alapot október hatodikán
a püspök úr jelenlétében, a másik
Backamadarason épül, a harmadik
itt, Segesváron. Szükség van egész
napos bölcsődére és óvodára.
Mintha a Segesvárra jellemző exo-
dus egy kissé csillapodott volna, és
a gyermekvállalási kedv is felfele
ívelést mutatna. Úgy hallottam,
hogy ősszel két nulladik osztály
indul. Ezek mind örvendetes dol-
gok.”

Segesváron az ökuménia jól mű-
ködik. Több mint húsz esztendeje
közösen tartják a történelmi feleke-
zetek az egyetemes imahetet, három
nyelven: románul, magyarul és né-
metül. A reformátusoknak a magyar
történelmi egyházakkal közös isten-
tiszteleteik, miséik vannak, ugyan-
akkor a szász evangélikus
egyházzal szószéki, igehirdetési és
úrvacsorai közösségben vannak.  

„Ez kapott nagyobb hangot az
idén, a reformáció 500. esztendejé-
ben, amikor november ötödikén
meghívhattuk az egyébként minden
évben közösen tartott istentiszte-
letre a három püspök urat is: az Er-
délyi Református Egyházkerület
püspökét, Kató Bélát,  a szász evan-

gélikus egyház püspökét, Reinhard
Guibot,  és Adorjáni Dezső magyar
evangélikus püspök urat. Az ünnep-
ségsorozat egy koncerttel kezdődött
az itteni református templomban,
utána egy csodálatos fáklyás felvo-
nulás volt, amelyen mintegy 400-an
vettek részt: zsoltárokat énekelve
vonultunk át a városon, fel a várba,
a kolostortemplomhoz, ahol közös
szolgálatra és úrvacsorára került
sor. Másnap generális püspöki vizi-
táció következett, ami azt jelenti,
hogy az erdélyi református egyház-
közösségbe, a küküllői egyházme-
gyéhez tartozó segesvári református
egyházközség anyagi és lelki dol-
gait is számba veszik. Találkoztak
az egyházközségünk különböző
sejtjeivel, fórumaival, különböző
belmissziós közösségekkel. Ez a
nap a találkozások lehetősége volt,
ellátogattunk az iskolákba, a pol-
gármesteri hivatalba, és az egyház-
község keretében a nőszövetségtől
a diakóniai csoportig, a fiataloktól
az óvodásokig, iskolásokig, konfir-
mandusokig és a presbitériumig
mindenkivel találkoztunk. Ezt egy
kiértékelő istentisztelet zárta, és
utána rendeztünk egy szeretetven-
dégséget, amelyen 456-an vettek
részt. Odagyűlt Segesvár magyar-
sága, és kellemes estét töltöttünk el
együtt” – tájékoztatott  Bíró István
esperes.
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Kinőtte a parókiát 
a gyülekezeti munka

Szabó József, a Petőfi Egyesület elnöke tájé-
koztatott a legutóbbi  magyar szórványnapi
rendezvényekről, a Petőfi Egyesület, a Gau-
deamus Alapítvány és a Kikerics Kulturális
Egylet közös szervezésében. Az eseményen
Szegedi László, az Erdélyi Református Egy-
házkerület generális direktora tartott elő-
adást a szórványról, majd a sárospataki 8kor
színház előadása és a segesvári Kikerics
együttes táncműsora következett. 

Az idén már csak kisebb rendezvényeket tervez-
nek, csupán „egyesületi berkekben”. A két legfonto-
sabb rendezvény, amit az egyesület szervez, a
Petőfi-ünnepség, illetve a magyar szórvány napja, de

a március 15-i ünnepségeket is a Petőfi Egyesület
szervezi. Sikeres  az együttműködés mind a Gaudea-
mus Alapítvánnyal, mind a Kikerics Kulturális Egy-
lettel, de, mint mondta, „sajnos fogyunk, és örülünk,
ha össze tudunk gyűlni. Sokszor nem is érdemes
külön tartani redezvényt.  A pénz kevés, a Petőfi-ün-
nepséget a Comunitas Alapítvány is támogatta koráb-
ban, de az utóbbi időben csak a megyei tanácsra
számíthatunk”. 

Szabó József a múzeum gondnoka is, problémák
vannak ott is, ami érződik a látogatottságon. „A kiál-
lításunk most már felnőttkorba lépett, 18 éves. Jó,
hogy állandó kiállítás, de azért időnként ezeket is cse-
rélni kell. Újabb kiállításra már volt is elképzelés,

mert amikor diákokat hoznak el, sokszor a Wi-Fi-
jelszón kívül más nem is érdekli őket. Ilyen a világ
most, ehhez a világhoz kellene közelebb kerülni.
A nyáron voltam Kiskőrösön, ahol egy csodálatos
János vitéz kiállítás nyílt meg, hatalmas összegbe
is került, nos, annak az épületnek az emeletén in-
teraktív játékok vannak a magyar történelemről,
Petőfiről, ami nemcsak a gyerekeket, de a felnőtt
embert is megfogja. Nálunk is ez kellene, de a ki-
vitelezésében az anyagiak akadályoznak. Új tető-
zetre lenne szükség  – nem győzöm a cserepeket
dugdosni –, gyakorlatilag a plafontól a tetőig min-
dent ki kellene cserélni. Pénz nincs, próbálok fi-
nanszírozást keresni, talán sikerül. Csak azzal
érvelek, hogy Fehéregyháza az Petőfi, mert Fehér-
egyházának sajnos más nincs”.

Fehéregyházának csak Petőfi van

Ebben az évben az önkor-
mányzat különös figyelmet
fordított a segesvári isko-
lákra, és átlagban 20%-kal
megnövelte a beruházásokra,
illetve a javításokra szánt
összegeket. A tavaly indult
egy program, amely alapján
az iskolaudvarokat teljesen
felújították.

Ezekről a projektekről, illetve a
jövő évi tervekről beszélgettünk
Tóth Tivadarral, Segesvár alpolgár-
mesterével. Elmondta, hogy egy is-
kolaudvar-rendezési programot
indítottak el, csatornázási munká-
latokat végeztek, zöldövezetet ala-
kítottak ki,  kültéri bútorzattal
ellátva. 

– Az idén két iskola udvarát újí-
tottuk fel: az egyiket a múlt héten
adtuk át, a másik most készült el.
Egy harmadik iskola is meghirdette
a munkálatokra a pályázatot, el is
vállalták, a vakáció kezdete előtt a
szerződést is aláírták, de az építkező
egyszerűen el sem jött, hogy elvé-
gezze a munkálatokat. Szeptember-
ben, sürgősségi okokra hivatkozva
kérte, hogy bontsuk fel a szerződést.

– Ilyenkor mit tud tenni az önkor-
mányzat?

– Az önkormányzat, illetve az is-
kola két alkalommal is felszólította

a céget, hogy mutassa be az irato-
kat, amelyek alapján fel akarja bon-
tani a szerződést. A szerződésben
van egy kitétel, amely szerint abban
az esetben, ha nem teljesíti a köte-
lezettségeit, büntetést kell fizetnie.
Ezt próbáljuk meg alkalmazni. Va-
lószínűleg bírósági ügy lesz belőle,
mert egy cég nem fog csak úgy fi-
zetni, és elismerni, hogy nem csi-
nált semmit. Persze a lényeg
számunkra nem az lett volna, hogy
fizessen, hanem, hogy legyen meg
az iskolaudvar. Gyakorlatilag az
ötből megvan négy, és a jövő évben
is folytatjuk ezeket a beruházáso-
kat. Ezenkívül ugyancsak az isko-
lákban külső festést, illetve
tetőcserét végeztünk, civilizált kül-
sőt adtunk nekik. 

Ami az egészségügyet illeti, a
kórházra sokkal nagyobb össze-
geket szántunk, mint az előző
években, és itt is elindítottunk
egy programot, amely a kórház
teljes felújítását célozza meg. Il-
letve megpróbáljuk, amennyiben
lehet, a felszerelést és a bútorza-
tot is pótolni. Nagyon rég nem
voltak ezek kicserélve, épp itt az
ideje.

– Milyen program, milyen pén-
zekből?

– Helyi pénzekből. Az idén a

gyerekkórház tetőszerkezetét cse-
réltük ki, és az adminisztrációs épü-
leteket meg a kórházat is kívül
újrafestettük. Ami a jövőt illeti, a
kórháznál három projekt van elin-
dítva: három épületszárnynak a tel-
jes külső felújítása, hőszigetelése és
újrafestése, illetve az egész gázhá-
lózat cseréje. A
projekt készen
van, jóváhagy-
ták, csak a finan-
szírozást kell
megoldjuk a
költségvetésből. 

– Mekkora a
beruházás ér-
téke?  

– Ez egy 320
ezer lejes beru-
házás, a másik
kettő, a hőszige-
telés és külső fel-
újítás egymillió
lejbe kerül. És
ugyancsak a kór-
házhoz tartozik
az új szülészet
k i a l a k í t á s a ,
amelynek az
építkezési terveit
hagytuk jóvá,
már csak az en-
gedély kiváltása

szükséges, és a kivitelező megtalá-
lása.

Egy másik nagyon fontos pont,
hogy két éve elkészültek az ANL-s
lakások, de elmaradtak azok a ki-
egészítő munkálatok, amelyek
szükségesek lettek volna, hogy a la-
kásokat ki is tudjuk adni. Az ener-
giaellátásra gondolok, a belső
hálózat megvolt, de nem volt be-
kötve. Ezt most kellene befejezzék,
és akkor már ki lehet adni.

– Van igény rá?   

– Van. Már osztottak ki lakásokat
olyanoknak, akik visszaszolgálta-
tott lakásokban laktak, és elvesztet-
ték azokat, illetve hátrányos
helyzetű személyeknek, akik jogo-
sultak ilyen lakásokra. Most követ-
kezik az úgymond normál vonal:
fiatalok stb. Ezenkívül köztéri ren-
dezést is kellett végezni, utakat kel-
lett csinálni, ezek készen vannak,
út, park, játszótér, tehát minden,
ami ehhez az öt tömbházhoz tarto-
zik. 

Az önkormányzat különös figyelmet fordít az iskolákra és a kórházra
Az építkező egyszerűen el sem jött

mellékutcák, a domborzat miatt
elég nagy gondot okoznak nekünk,
mert az eső a köveket belemossa a
csatornákba, azok eldugulnak, a
főtér úszik, rengeteg víz jön le az
úton, a lefolyók azonnal megtelnek
kaviccsal. Ezért gondoltuk, hogy
ezeket az utcákat próbáljuk rendbe
tenni. 

A főtér mögötti részen van egy
negyed, ahol nincs szennyvízcsa-
torna, ugyanis, amikor ezelőtt 10
évvel a munkálatokat elindították,
kb. 20%-ával lettek készen, aztán a
cég csődbe ment. És tíz év alatt sem
sikerült a projektet újraindítani.
Most folytatjuk, aláírtuk a szerző-
dést, a valamikori terveket aktuali-
zálni kell, fel kell mérni, mennyire
haladtak a munkával, és akkor si-
kerül elindítani a csatornázást.  

Fontosak még a várban levő
munkálatok. Meglehetősen gyatra
állapotban van az öreg nénik lép-
csője az óratorony alatt. Ez egy fél-
fedeles feljárat egy meredek

részen, ami azért készült, hogy
télen a mamák tudjanak feljárni, és
ne essenek el. De  itt, a polgármes-
teri hivatal mögött a várfal is „el-
indult”, legalább tíz éve meg van a
fal támasztva gerendákkal. 

A múlt héten fejeztük be az elő-
tanulmányt, egy parkot hozunk
létre a Küküllő II. negyedben, az
úgynevezett Baraganban.  Ez egy-
fajta kísérleti elképzelés, magába
foglal egy kosárlabdapályát, négy-
méteres fallal, hálóval, világító- és
videorendszerrel, mellette egy kis
játszótérrel és egy parkrésszel. Az
egész be lesz kerítve, program sze-
rint működik majd: reggel hattól
este tízig. Éjszakára bezárnánk,
reggel hatkor a helyi rendőrség ki-
nyitná.  Vagy a közeli tömbházak
adminisztrátoraira bíznánk a fel-
ügyeletet.       

Segesváron idén 31 tanulmány
(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: NagyTibor



Maroskeresztúr – Székelykakasd 
Maroskeresztúr

Kevésbé ismert, hogy a megye-
székhellyel összeépült falu helyén
vaskori szkíta település volt, később
római őrhely lett és Dácia egyik
fontos fazekasipari központja, mint
ezt az itt feltárt égetőkemencék is
bizonyítják. Határa római emlékek-
ben rendkívül gazdag, Földvár nevű
határrészéből feliratos római kövek
kerültek elő. Először a dokumentu-
mok 1332-ben Santa Cruce néven
említik. A falu eredetileg székely te-
lepítésű volt. A határában levő Bú-
csúpadnál (Grádics) búcsúztak el a
hadba vonuló székelyek feleségük-
től. A hegyoldalban egykor katoli-
kus kápolna állt, amely való-
színűleg 1502 előtt elpusztult. Egy-
kor erődtemploma is volt, amely a
15. században elpusztult, maradé-
kából a 16. században épült a re-
formátus templom. A falut
többször pusztították seregek. Elő-
ször 1601-ben Basta seregei dúlták
fel. A templomerődbe menekült la-
kókat legyilkolták, a templomot
pedig felégették. 1657-ben – II.
Rákóczi György sikertelen len-
gyelországi hadjáratát megbosz-
szulva – lengyel és tatár hadak
pusztították el annyira, hogy 1670-
ig csak Pusztakeresztúrnak hívták.
Később a Maros áradásaitól is
sokat szenvedett. 
Nyárádtő – Kiscserged, Malom-
falva, Nagycserged, Recsa, 
Székelysóspatak, Vidrátszeg
Nyárádtő 

A megyeszékhelytől alig néhány
kilométerre található. A határában
szkíta és dák leletekre bukkantak, itt
haladt el a római út is. A települést
először 1264-ben Naradtew alakban
említik. Régi temploma 14. századi
volt, Orbán Balázs szerint messze
vidéken nem volt párja. 1601-ben
Basta pusztította el az oda menekült
lakosokkal együtt. Romjai 1728-
ban még állottak, helye a reformá-

tus temetőben ma is látható. 1603-
ban Székely Mózes itt fogadta a
marosvásárhelyi küldötteket, innen
indította el seregeit Segesvár felé.
1848-ban a település nagy részét az
átvonuló osztrák csapatok feléget-
ték, november 5-én, Marosvásár-
hely bevétele után itt táborozott és
fosztogatott Gedeon tábornagy csá-
szári serege.

A látnivalók közül megemlíthet-
jük a főút mellett álló református
templomot, amelyről 1834-ből van
feljegyzés. Régi római katolikus
temploma a 17. században pusztult
el, 1818-ban a hívek zsindelyes fe-
delű kápolnát, majd 1907-ben 
kőtemplomot emeltek. A 
görögkatolikus templom a Nyárád
jobb partján állt, 1858-ban kezdték
építeni, tornya 1960-ban épült.
1948-ban, a kommunizmus idején
az ortodox egyház tulajdonába ke-
rült, és a rendszerváltás után
sem szolgáltatták vissza. 2008.
május 8-án elkezdték lebon-
tani, ugyanis köréje már 1997-
ben elkezdtek építeni egy
nagyobb ortodox templomot.
Érdekessége, hogy az ortodox
templom valósággal bekebe-
lezte a korábbi görögkatoli-
kust, és ma is látszik mindkét
épület fala. A település nyugati
határrészén sóskút is található.
Kerelőszentpál – 
Búzásbesenyő, Kerelő, 
Magyardellő, Mezőszentmargita
Kerelőszentpál

Árpád-kori település, nevét
1332-ben Sanctus Paulusként
említik először. A 16. század-
ban Alárdi Ferenc építtette
várkastélyát. Itt volt 1575. jú-
lius 19-én a nevezetes kerelőszent-
páli csata Báthory István és Bekes
Gáspár serege között. Bekes Gáspár
az osztrákok által Báthory Istvánnal
szemben támogatott trónkövetelő
volt, akit a székelyek, a Báthory
család régi ellenfelei is pártfogol-

tak. A csata a Postaréten és hegyen
zajlott le. Báthory serege győzött.
Bekes Gáspár ágyúit a Marosba do-
batta, és a Mezőség felé menekült.
A csata emlékét a szentpáli hegy-
tetőn kidomborodó közös sír is őrzi,
melyet a helyiek Bekes-dombnak
neveznek. A legenda úgy tartja,
hogy ebben a csatában harcolt Ba-
lassi Bálint magyar költő is, Bekes
Gáspár zsoldjában, de Báthory fog-
ságába esett, és így került ki Len-
gyelországba. Kőszeghy Péter
Balassi Bálint Báthory István udva-
rában című dolgozatából kiderül,
hogy a Bekeshez igyekvő Balassi
Bálint Erdély határán beleütközött
a Báthory hűségén lévő Kornis Gás-
pár huszti kapitány lovasaiba, ezek
Balassi maroknyi seregét szétszór-

ták. Kornis Gáspár olyan súlyosan
megsérült, hogy lemaradt a kerelő-
szentpáli csatáról. Katonáinak el-
vesztése után Balassi Hagymássy
embereibe botlott, leütötték, elfog-
ták, és Kővárra, a vajdához vitték.
A költő jelenlétére emlékezve, a
csata 439. évfordulója előtt három
nappal – a római katolikus templom
udvarán – a község 2014-ben szob-
rot avatott. A nagyméretű mellszo-
bor Miholcsa József szobrász-
művész alkotása. 

Miután Báthory István a kerelő-
szentpáli csatában megverte a
Habsburgok által támogatott Bekes
Gáspár hadait, a menekülők egy
része a várkastélyba menekült, a
győztes fejedelem elfoglalta és
utána le is romboltatta azt. Az így
lerombolt épület helyén 1610-ben
Haller István új várkastélyt építte-
tett, amelyet 1704-ben a kurucok el-
foglaltak és a harcok során
elpusztult. 1760-ban a régi kastély
helyén Haller Gábor U alaprajzú
barokk épületet emeltetett. Stílusa

közeli kapcsolatban van a gödöllői
Grassalkovich-kastélyéval és köré-
vel, melyet a két birtokos család
közti szoros rokoni kapcsolat ma-
gyaráz. A kastélyt egykor pompás
franciakert övezte számos kerti lé-
tesítménnyel, házacskával, kőasz-
tallal, tavacskákkal. A Haller család
egészen az 1945-öt követő kommu-
nista hatalomátvételig birtokolta az
épületet. Tulajdonosait deportálták,
az államosított kastélyban több la-
kást alakítottak ki, aztán iskolának,
majd raktárnak használták. Beren-
dezése – bútorzata, drága szőnye-
gei, képzőművészeti alkotásai –
eltűntek, megsemmisültek. Végül a
minden karbantartást nélkülöző
épületet kiürítették, maradék érté-
keit szétlopták. Minden éghető fa

alkatrészét, gerendáját, nyílászáró-
ját, parkettáját tüzelőnek használták
fel, tetőcserepeit elhordták, kályháit
szétverték. Parkja a felismerhetet-
lenségig tönkrement. Az 1989-es
változásokat követően évtizedes pe-
reskedés révén a Haller-örökösök:
Haller Ilona és férje, Harmat Ferenc
visszakapták a kastélyt, amelyet
végül a Gyulafehérvári Római Ka-
tolikus Érsekségnek ajándékoztak.
Az érsekség lemondott róla, így ma
gazdátlanul áll. 

A község második legnagyobb
települése Búzásbesenyő, amely-
nek létezése 1349-től datálható. Ide
tartozik még Kerelő, amely a Maros
bal partján fekszik, és 1263-tól léte-
zik, illetve Magyardellő és Margita
– mindkét falu igen szép környezet-
ben a Maros mellett fekszik, érde-
mes a környékre kiruccanni. 
Marosugra – Gyulas, Lackod, 
Mezőújfalu, Oláhdellő
Marosugra

Marosugrán áll a turisztikai for-
galomba bekerült egykori Haller-

kastély, amely ma kiváló szolgálta-
tásokkal várja vendégeit. 

A Hallerek a XII. században a ba-
jorországi Nürnberg városából
erednek. Három évszázad alatt a
család tagjai Nürnberg városának és
környékének legbefolyásosabb pat-
rícius családjai közé kerültek. A
Hallerek magyar kapcsolatai id.
Haller Ruprechttel kezdődnek, aki
II. Ulászló (1490–1516) magyar
királytól jogot kapott, hogy 4000
forintért Magyarországon birtokot
vásároljon. Ruprecht fia, Péter Er-
délybe költözve megalapította a
Hallerek erdélyi ágát. Haller Péter
szebeni bíró, tanácsos a család első
birtokainak a szerzője Erdélyben.
Fia, Gábor sógorságba került
Bocskai Istvánnal, a későbbi feje-
delemmel. Az ő fia, István szerzi
meg Szentpál és Ugra birtokokat
1609-ben. Haller István 1610-ben
kezdi el építeni szentpáli várát. Fia,
Haller János politikus, író a Hár-
mas História fordítója. Az ő fia,
Haller István szerzi meg a család
számára a bárói rangot 1699-ben,
és az ő fiai, László, Gábor és János
1713-ban grófi címet kapnak. Ist-
ván fiai közül Haller Gábor örökli
Szentpált és Ugrát a vagyon felosz-
tása után. A család első tagja, aki
Ugrára költözik, gr. Haller László,
aki kultúremberként könyvtárat
gyűjt ugrai kastélyában. Fia, Gábor
folytatja apja kulturális törekvéseit
és tovább bővíti a könyvtárat. Ka-
zinczy Ferenc is járt Ugrán, és ta-
lálkozott Haller Gáborral. Gábor
fia, György tovább fejleszti a birto-
kot, az 1830-as években álló üveg-
házban még ananász is termett.
1875-ben gr. Haller Ferenc halálá-
val kihal a család Szentpálon lakó
ága. Haller Ferenc az ugrai ifj. Hal-
ler Györgyre testálja a szentpáli
birtokot. Így kerül újra egy kézre a
két birtok. Ugra elveszíti addigi
fontosságát, és a szentpáli kastély
mellett egy másodlagos rezidencia
szerepét tölti be. Az egykori épület
udvarházszerű jellegét a mai bor-
pince őrzi. A ma látható késő ba-
rokk elemeit őrző épület valamikor
a 18–19. század fordulóján keletke-
zett. Az 1949-es államosítás után a
kastélyban több intézmény is mű-
ködött: iskola, internátus, pékség. A
rendszerváltást követően magánvál-
lalkozók vásárolták meg és alakítot-
ták át vendégfogadóvá. 

A kastélyban rendszeresen szer-
veznek rendezvényeket, többek
között farsangot, bálokat (pl. Anna-
bált), ugyanakkor volt itt gyümölcs-
faragó vetélkedő és ételszobrászati
kiállítás is. 
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Szerkeszti: Vajda György

Alsó-Maros mente (1.) 
Az elkövetkezendő részekben az Alsó-Maros mentére kalauzoljuk

olvasóinkat, azaz Marosvásárhelytől Radnót – Marosludas és a me-
gyehatár irányába vesszük sorra mindazokat a látványosságokat,
amelyek iránt felkeltenénk az érdeklődést. Sajnos a marosugrai
Haller- és a magyarózdi kastély kivételével a történelmi jelentőségű
épületek nagyon elhanyagoltak. A turisztikai infrastruktúra is igen
szegényes, annak ellenére, hogy nem csak az épített örökséget érde-
mes felkeresni. A Maros igen alkalmas horgászásra és a vízi sportokra
(csónakázás, kajakozás stb.). Talán elhelyezkedésüknek köszönhetően
a települések ősidők óta lakottak, a kőkorból is előkerültek régészeti
leletek, majd a római kor és népvándorlás is hagyott maga után nyo-
mokat. Ősi magyar nemesi családok osztoztak a birtokokon és hagytak
hátra nagyszerű épületeket, amelyek sajnos kevés kivétellel 1918, majd
leginkább 1945 után ebek harmincadjára jutottak.  

Székelykakasdi székely kapu Fotó: Nagy Tibor

A marosugrai Haller-kastély Fotó: Nagy Tibor

A kerelőszentpáli Haller-kastély romjai Fotó: Vajda György



Elszenvedte a hetedik vereségét zsinórban a Maros-
vásárhelyi UPM Sirius női kosárlabdacsapata, lassan
feledtetve a remek évadkezdetet. A bajnokságot két si-
kerrel kezdte Ionel Brustur vezetőedző csapata (ebből
egyet azóta, sajnos, töröltek, Galac visszalépése miatt),
azóta azonban csupa vereség kíséri az útját. Ráadásul
ezek között több olyan is található, amely egy-egy
megmagyarázhatatlan, percekig tartó hullámvölgy kö-
vetkezménye. Ez történt Temesváron is, amikor szünet
után mintha egyedül játszottak volna a házigazdák.

Pedig bizakodásra adott okot, hogy visszatért a pá-
lyára Anđela Radović, akit a szezon elején műteni kel-
lett, ám Temesvár leigazolta Brosovszky Mónikát, a
romániai női kosárlabda legendás játékirányítóját, aki
igaz, hogy sportolói pályafutása végéhez közeledik, de
annál több a tapasztalata.

Nagyon belekezdtek az elején a temesváriak, nem
tudta megakadályozni a Sirius, hogy 28 pontot dobja-
nak az első negyedben. Szünetig azonban viszonylag
kiegyensúlyozottabbá vált a játék, hisz a házigazdák
csak hat pont előnnyel mentek pihenni, és a folytatás-
ban bármi lehetségesnek tűnt.

Ami igaznak is bizonyult, csak nem abból a szem-
pontból, mint amit vártunk volna. A harmadik negyed-
ben csak az elején dobott 4 pontot a Sirius, ettől
kezdve csak árnyként létezett a pályán. A házigazdák
22-0-s rohammal tetemes előnyre tettek szert, és szinte
nem is számított már, hogy sikerül-e a Siriusnak kilá-
balni a mély hullámvölgyből, hiszen ezt a hátrányt le-
hetetlen volt ledolgozni.

Talán mondanunk sem kell, hogy minden statiszti-
kai mutatóban felülmúlták a temesváriak a marosvá-
sárhelyieket, akiknek a dobószázaléka (36% közelről
és 24% a félkörön túlról) önmagáért beszél.

A Sirius az alapszakasz első felét lezáró 9. forduló-
ban a sereghajtó Aradi ICIM-et fogadja az utolsó hely

elkerüléséért folyó küzdelemben. A mérkőzést decem-
ber 11-én, hétfőn 18.30 órától rendezik a ligeti sport-
csarnokban.

Ismét eltűnt szünet után az UPM Sirius

A magyar női kézilabda-váloga-
tott 25-22-re kikapott Svédország
csapatától a németországi világbaj-
nokság B csoportjának második,
vasárnapi fordulójában. A két csa-
pat 26. alkalommal találkozott egy-
mással, 18 magyar győzelem és
négy döntetlen mellett ez volt a ne-
gyedik svéd siker. 

Az északiak kemény védekezés-
sel, a magyarok – Görbicz Anita és
Kovacsics Anikó révén – két kiha-
gyott büntetővel kezdték a találko-
zót (1-3). Javuló védekezésének,
Bíró Blanka védéseinek, illetve Kli-
vinyi Kinga három góljának kö-
szönhetően fordított a magyar
válogatott, amely ekkor vezetett
először a világbajnokságon (5-4).
Klivinyi csapattársa, az Érd színei-
ben szintén a magyar NB I-ben sze-
replő svéd Jamina Roberts is
remekül célzott, a 15. percben
mindketten négy találattal rendel-
keztek. Támadásban pontatlanná
váltak a magyarok, emberelőnyben
sem tudtak elhúzni ellenfelüktől,
majd mivel tíz perc alatt csak egy-
szer találtak a hálóba, Kim Rasmus-

sen szövetségi kapitány időt kért,
mert ismét a svédek kerültek
előnybe (7-9). A skandinávok ka-
pusa, Johanna Bundsen is remekül
védett, de mivel Kovács Anna érté-
kesítette a megítélt büntetőket, és
közben sikerült átvészelni egy em-
berhátrányt, a magyar válogatott a
szünet előtt egyenlített (11-11).

A második felvonás elején sem
találta a svéd védekezés ellenszerét
a magyar csapat, ezért Rasmussen
alig több mint öt perc után időt kért.
Jamina Roberts és Isabelle Gulldén
góljaival először volt három találat

a különbség a csapatok között (12-
15). Nem volt olyan időszak, ami-
kor a magyarok védekezése és
támadójátéka egyszerre jól műkö-
dött volna, ráadásul Gulldén hétmé-
tereseivel tovább növelte előnyét
Svédország (15-19). Bíró Blanka
továbbra is bravúrokat mutatott be,
de az ellenfél kapuja előtt csapattár-
saiból hiányzott a bátorság, a hatá-
rozottság és a lendület. Schatzl
Nadine találataival tartotta magát a
válogatott, de mivel nem tudta
csökkenteni a hátrányát, a második
mérkőzését is elveszítette.

A svédektől is kikapott a magyar válogatott

* Labdarúgó 1. liga, 20. forduló (vasárnapi eredmények): Jászvásári
CSM Politehnica – Astra Giurgiu 1-0, Bukaresti FCSB – Bukaresti Juventus
4-0. Az élcsoport: 1. Kolozsvári CFR 46 pont, 2. FCSB 41, 3. Craiova 39.

* Labdarúgó 2. liga, 20. forduló (vasárnapi eredmények): Aradi UTA –
Chindia Târgovişte 2-1, CS Baloteşti – Nagyszebeni Hermannstadt 0-3. Az
állás: 1. Nagyszeben 47 pont, 2. Călăraşi 46, 3. Târgovişte 39, ...8. ASA 31.

* Az A, a B, a C és a D csoport utolsó fordulós mérkőzéseivel folytatódik
ma a labdarúgó Bajnokok Ligája. A műsor: A csoport: Manchester United
– CSZKA Moszkva, Benfica – FC Basel; B csoport: Celtic Glasgow – RSC
Anderlecht, Bayern München – Paris Saint-Germain (TV: 21.45 óra, Pro
TV, M4 Sport); C csoport: AS Roma – Qarabag, Chelsea – Atlético Madrid;
D csoport: Olimpiakosz Pireusz – Juventus, FC Barcelona – Sporting Lisz-
szabon.

* Simona Halep továbbra is vezeti a női teniszezők világranglistáját,
amelynek legfrissebb változatát tegnap tették közzé. A romániai játékos ki-
lencedik hete áll az élen, megelőzve a spanyol Garbine Muguruzát és a dá-
niai Caroline Wozniackit.

Röviden
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Isabelle Gulldén és Anna Lagerquist pacsizik a magyarok elleni mérkőzés végén: nekik megvan az első győzelmük

Ranglista
1. Sepsiszentgyörgy 7/0 14
2. Szatmárnémeti 6/1 13
3. Alexandria 5/2 12
4. Brassó 3/4 10
5. Gyulafehérvár 3/4 10
6. Temesvár 3/3 9
7. Kolozsvár 2/4 8
8. UPM Sirius 1/6 8
9. Arad 0/6 6

Eredményjelző
Eredmények, csoportkör, 2. forduló:
* A csoport, Trier: Spanyolország – Paraguay 32-15 (16-6), Fran-

ciaország – Angola 26-19 (11-10), Románia – Szlovénia 31-28 (14-
14). Az állás: 1. Spanyolország 4 pont (60-39), 2. Románia 4 (60-45),
3. Franciaország 2 (49-43), 4. Szlovénia 2 (52-54), 5. Angola 0 (43-
54), 6. Paraguay 0 (32-61).

* B csoport, Bietigheim-Bissingen: Norvégia – Argentína 36-21
(18-13), Csehország – Lengyelország 29-25 (12-15), Svédország –
Magyarország 25-22 (11-11). Az állás: 1. Norvégia 4 pont (66-43), 2.
Csehország 4 (57-47), 3. Svédország 2 (55-55), 4. Lengyelország 2
(58-59), 5. Magyarország 0 (44-55), 6. Argentína 0 (43-64).

* C csoport, Oldenburg: Dánia – Japán 32-18 (16-5), Oroszország
– Montenegró 28-24 (15-12), Brazília – Tunézia 23-22 (10-13). Az
állás: 1. Oroszország 4 pont, 2. Brazília 3, 3. Dánia 2 (56-49), 4. Mon-
tenegró 2 (55-52), 5. Japán 1, 6. Tunézia 0.

* D csoport, Lipcse: Németország – Koreai Köztársaság 23-18
(11-10), Hollandia – Kína 40-15 (20-9), Szerbia – Kamerun 34-21
(20-9). Az állás: 1. Szerbia 4 pont (77-44), 2. Németország 4 (51-33),
3. Hollandia 2 (62-39), 4. Koreai Köztársaság 2 (42-45), 5. Kamerun
0 (36-62), 6. Kína 0 (38-83).

A nyolcaddöntőbe az első négy helyezett jut.

Román siker a franciákat legyőző szlovénok ellen
A második akadályt is sikerrel vette a román női kézilabda-válo-

gatott a Németországban zajló világbajnokságon. A Paraguay elleni,
29-17-es könnyed győzelem után nehezebben indult be a román gé-
pezet az olimpiai ezüstérmes franciákat 24-23-ra felülmúló szlové-
nok ellen, a rivális 5-1-re, majd 6-2-re vezetett, sőt öt góllal is
elhúzott (11-6, később 12-7). 13-10-es állásnál kapcsoltak rettene-
tesbe Ambros Martin tanítványai, zsinórban három gólt szereztek,
és kiegyenlítették az állást. A csapatok végül 14-14-es döntetlennel
vonultak szünetre. A második félidőben megfordult a játék, végig a
románok voltak előnyben egy-két góllal, s bár Szlovénia kiegyenlí-
tett 26-ra, az ezután regisztrált négy újabb találat végleg országunk
javára billentette a mérleg nyelvét. A román csapat legeredménye-
sebb játékosa Cristina Neagu volt 11 góllal, a további kerettagok:
Denisa Dedu (9 labdavédés) – Aneta Udriştioiu 4 gól, Geiger Me-
linda 1, Cristina Florianu, Crina Pintea 6, Valentina Ardean-Elisei
4, Eliza Buceschi 5, Mădălina Zamfirescu, Timea Tătar, Cristina
Laslo, Ana-Maria Drăguţ. A szlovén csapat gólszerzői: Ana Gros 10,
Tjasa Stanko 5, Alja Koren 4, Ines Amon 3, Nina Zulic 2, Alja Vrcek
2, Ana Abina 1, Lina Krhlikar 1.

Rasmussen: Túl sok könnyű gólt engedtünk a svédeknek
Kim Rasmussen szövetségi kapitány szerint azért kapott ki a ma-

gyar női kézilabda-válogatott, mert túlságosan sok könnyű gólt en-
gedett ellenfelének. „A svédek elsősorban a gyors ellentámadásaik
végén szerzett találataiknak köszönhetik a győzelmüket” – nyilat-
kozta a dán edző. Hozzátette, a magyarok visszafutásaival többször
is probléma volt, és más hibákat is vétettek szoros állásnál. Rasmus-
sen hangsúlyozta, a csereként beálló játékosok nem tudtak hozzá-
tenni a csapat teljesítményéhez, nem kerültek helyzetbe, nem
szereztek gólokat, márpedig egy meccset nem lehet ugyanazokkal
az emberekkel végigjátszani. Kiemelte, hogy a svédek kapusa, Jo-
hanna Bundsen remekül védett, nem véletlenül lett a mezőny leg-
jobbja.

Jegyzőkönyv
Eredmény, 2. forduló, B csoport: Svédország – Magyarország 25-

22 (11-11)
Bietigheim-Bissingen, 3800 néző, vezette: Ku, Li (dél-koreaiak).
Lövések/gólok: 49/25 (51%), illetve 44/22 (50%).
Gólok hétméteresből: 10/5, illetve 5/3.
Kiállítások: 6, illetve 14 perc.
Magyarország: Bíró – Kovacsics 3 gól, Klivinyi 5, Kisfaludy, Sze-

keres, Háfra 2, Bódi. Cserék: Görbicz 3, Kovács A. 4, Schatzl 5,
Mayer, Lukács, Szöllősi-Zácsik, Tóth G.

Svédország (gólszerzők): Isabelle Gulldén 7, Jamina Roberts 6,
Nathalie Hagman 4, Ulrika Toft Hansen 2, Olivia Mellegard 2, Da-
niela Gustin 2, Hanna Blomstrand 2. 

Eredményjelző
A női kosárlabda Nemzeti Liga 8. fordulójának

eredményei: Kolozsvári U – Brassói Olimpia
70:80, Temesvári SCM – Marosvásárhelyi UPM
Sirius 86:56, Szatmárnémeti CSM – Sepsiszent-
györgyi Sepsi SIC 59:78. Az Aradi ICIM – Gyula-
fehérvári CSU mérkőzést szerdán játsszák. A
CSBT Alexandria állt.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 8. forduló: Te-

mesvári SCM – Marosvásárhelyi UPM Sirius
86:56 (28-19, 18-21, 22-4, 18-12)

Temesvár, Constantin Jude Sportcsarnok, 100
néző. Vezette: Bertalan István (Kolozsvár), Stretea
Máté András (Nagyvárad), Octavian Goina (Nagy-
várad). Ellenőr: Marius Hurgoi (Kolozsvár).

Temesvári SCM: Conwright 23 pont (1), Lloyd
13 (1), Burdgess 10, Kirilenko 10, Ardelean 8,
Young 7 (1), Adina Pop 6 (1), Stoiedin 4, Bro-
sovszky 3 (1), Filip 2, Bota, Ivăşchescu.

UPM Sirius: Williams 12, Robinson 11, Mitov 9
(1), Mészáros 6, Beldian 6 (2), Alina Pop 5, Law-
rence 4, Radović 2, Feiseş 1, Gál. 

A Bayern München – Paris Saint-Germain összecsapás a labdarúgó Bajnokok Ligája mai slá-
germérkőzése. A bajor csapat visszavágna az első mérkőzésen elszenvedett 3-0-s vereségért
(a képen: Edinson Cavani megszerzi a francia csapat második találatát)

Bálint Zsombor



A marosvásárhelyi Kéknefe-
lejcs Nótatársulat harmadszor
szervezte meg a Csak tiszta for-
rásból elnevezésű népdal- és nó-
taversenyt. A verseny célja a
tehetségek felkutatása, hagyomá-
nyaink ápolása és megőrzése, a
magyar népdalok megismertetése
és megszerettetése a gyermekek-
kel és fiatalokkal.

A verseny során a tiszta, csengő
hangot, a szép hangszínt, az össze-
állított listán szereplő népdalok 
értékét és az előadásmód hitelessé-
gét, meggyőző erejét értékelte 
a zsűri, amelynek tagjai 
dr. Buta Árpád Attila, Kacsó Ildikó,
Sorbán Enikő, Aszalós Enikő, Fe-
isffer Kinga, valamint Kiss Anna
Ildikó zenepedagógusok voltak. 

A színvonalas versenyen a 6-7
évesek kategóriájában az első he-
lyezett a jobbágytelki Ila Bora
Mária, a második a nyárádszeredai
Csiszér Viola, harmadik a kört-
vélyfáji Szász Csanád László lett.
Különdíjban részesült a marosvá-
sárhelyi Boros Kriszta Iringó. Di-
cséretet kaptak: a nyárádszeredai
Török Krisztina, Kolozsvári Bo-
róka, a marosludasi Aszalós Kál-
mán Péter, Józsa Leila Ingrid,
valamint a káposztásszentmiklósi
Toth Nóra Dorottya. 

A 8-9 évesek közül első díjban
részesültek: a nyárádszeredai Sik-
lódi Réka, a marosvásárhelyi Gáll
Anita Ingrid, a dicsőszentmártoni
Doszlop Tamás, második helyezet-
tek: a nagyernyei Ferenczi Attila
Levente, valamint a nyárádszeredai
Jászter Noémi Borbála, a harmadik
díjat a marosvécsi Gorbai Eszter
nyerte el. Különdíjban részesült a
jobbágytelki Sárdi Hanga Boróka.
Dicséretet kaptak: a nyárádtői Zi-
linszki Delinke Dorottya, a mező-
paniti Barabási Beatrix Andrea, a
csíkfalvi László Boglárka, a nyá-
rádszeredai Nagy Mátyás és Nagy
Alpár, a marosszentgyörgyi Pápai
Vivien Csenge, valamint a búzás-
besenyői Német Nikoletta Cecília. 

A 10-14 éves korosztályban a
legjobbnak a körtvélyfáji Antal
Péter bizonyult. A második helye-
zett a göcsi Pap Dániel, a harmadik
pedig a szovátai Fazekas Boglárka
lett. Dicséretben részesültek: a so-
mosdi Székely József Norbert,
Elek Csenge Petra, a szenthárom-
sági Gál Attila, a szovátai Katona
Sarolt, a Dózsa György-i Dombi
Mónika, a marosszentannai Szaba-
dos Aletta Izabella, a csittszenti-
váni Gálfalvi Rebeka, a
marosvásárhelyi Gombóc Klára,
valamint Hayashi Kelemen Ráhel

Asuka. A középiskolások korosz-
tályában, azaz a 14-18 évesek 
kategóriájában dicséretben része-
sültek: a káposztásszentmiklósi
Troznai Boglárka Dorottya, vala-
mint a héderfáji László Barbara
Csilla. 

A felnőtt korosztályban az első
díjat a sáromberki Kádár Ferenc
Attila nyerte el, második a maros-
vásárhelyi Szabó Csilla, a harma-
dik díjazott pedig a sáromberki
Sándor Botond lett.

A versenyen mindenki nyertes
volt, a jelentkezők egy kis ajándék-
kal és emléklappal térhettek haza,
mi meg büszkék vagyunk a fiatal
nemzedékre, hogy szereti a nép-
dalt, és énekli is. Külön köszönet a
szülőknek meg a felkészítő taná-
roknak a türelmükért. 

A vetélkedőn – 42 iskolát és 48
települést képviselve – 137 ver-
senyző vett részt. A versenyzőket
46 tanár készítette fel. Köszönet a
Maros Művészegyüttes igazgatójá-
nak, hogy rendelkezésünkre bocsá-
totta a termet, a megyei tanácsnak,
a megyei RMDSZ-nek és azoknak,
akik támogatták a rendezvény
megszervezését. 

Ábrám Tibor, 
a marosvásárhelyi Kéknefelejcs

Nótatársulat elnöke 

A november 16-i lapszámban jelent meg Vajda
György A tönkretett hazai ipar fellendítése? Összeír-
ták a gyapjútámogatásra jogosultakat című írása.
Igyekeztem minél figyelmesebben olvasni a romániai
juhtenyésztés és gyapjúipar gondjait körüljáró, sok
adatot tartalmazó cikket. 

Mivel 1973 és 1979 között a Metalotehnica minő-
ségi főellenőreként az ország nagyon sok könnyűipari
gyárában és szövetkezetében megfordultam, a géphi-
telesítések és a reklamációk megoldása során alkal-
mam volt tudomást szerezni a gyapjúipar gondjairól
is. Kötelességemnek tartom néhány pontosítással
szolgálni. 

1) A kötöttáruipar – a temesvári kalap- és sapka-
gyár kivételével – már akkor csak műgyapjú, ún. PNA
= poli-nitril-akril szálakat használt. Természetes, azaz
állati gyapjúval csak megfelelően merev tűket hasz-
náló, ún.VKTM kisgépekkel felszerelt hegyvidéki
szövetkezetek és ezeknek bedolgozó háziiparosok
dolgoztak. 

2) A romániai juhállomány nagy részét racka, kis-
mértékben merinó fajtájú állatok képezték és alkotják
ma is. Az ezekről nyírt gyapjú vastag és merev, illetve
rövid szálú; nem alkalmas ún. fésült, azaz finom
gyapjúszálak fonására, tiszta gyapjú (Kammgarn)

szövetek gyártására. Emiatt szorultak az igényes árura
szakosodott fonodák/szövödék importgyapjúra. Ide
sorolnám a brassói, ploieşti-i, segesvári és bukaresti
szövetgyárakat. (Dehogy ment az áru csak a KGST-
be, főleg nem oda!) A prázsmári, buhusi, azugai meg
az újabban létesített szövödék többje kártolt gyapjú-
ból font szálakkal dolgozott. 

3) A legfinomabb, azaz legvékonyabb és leghosz-
szabb szálú gyapjút izzadó juhfajtát Új-Zélandon ne-
mesítette ki egy ’56-os magyar menekült. Sajnos már
nem él. Bizonyára kifogyott mára a génállományt
hordozó kostól közvetlen származó szaporítóanyag is.
(Mélyfagyasztott spermájának ára az aranyénak a
többszöröse volt.) De a fajta él! Emlékezetem szerint
a ’90-es évek elején jutott belőle Magyarországra is. 

Tudom, hogy egy új fajta meghonosítása stratégiai
beruházás volna. De vagy ez lesz, vagy nem lesz je-
lentős juhtenyésztés és egyáltalán gyapjúipar. 

4) De a lényeg a címben szereplő „tönkretett” ki-
fejezés. Mert sokkal többet tudnak behozott készáru-
ból „kaszálni” a volt külkereskedelmi vállalatok
villámgyorsan önállósodott vezetői és referensei. Mil-
liókat taszítottak nyomorba. Amerre jártam az utóbbi
20 évben, mindenütt érdeklődtem a gyárak sorsáról. 

Zörgő István

2017 szeptemberétől egy 3 éves
Erasmus+ projektben vesz részt a
Marosvásárhelyi Református Kol-
légium további négy külföldi isko-
lával együtt: a lengyel krosnói Jan
Szcsepanik Iskolaegyüttessel, a
hódmezővásárhelyi Németh László
Gimnázium és Általános Iskolával,
a franciaországi varadesi-i College
Sainte-Anne katolikus magánisko-
lával és nem utolsósorban a projek-
tet koordináló iskolával, a
németországi orscholzi iskolával.  

E nemzetközi projekt a „Schen-
gen 2.0. Leben in Europa ohne
Grenzen” (Európa határok nélkül)
címet viseli, és németül zajlik. Célja
a kulturális eszmecsere az öt euró-
pai uniós iskola között, mely során
a programban részt vevő diákok vá-
laszt keresnek az egyesült Európa
jelenlegi szükségleteire: menekül-
tek integrálása, határok, többsíkú
kulturális eszmecsere, a szolidaritás
érzésének közvetítése.

A projekt egymásra épülő mun-
kafolyamatokra, témákra, találko-
zókra van osztva a programban
részt vevő iskolák országában. Így
öt találkozóra kerül sor. Minden
tanévben két találkozó lesz, az
utolsó, a záró alkalom a 2019–
2020-as tanévben lesz Franciaor-
szágban.  Az egyes találkozók
tartalmi síkjai az EU története, a
Schengeni egyezmény, a határ fo-
galma, művészet és zene, pályaori-
entáció, munkaerőpiac.  Mindez
különböző workshopok , üzemláto-
gatások révén valósul meg. A diá-
kok interjúkat készítenek,
kérdőíveznek, kalendáriumot szer-
kesztenek, összehasonlítják a kü-
lönböző országok eredményeit,
következtetéseket vonnak le, videó-
konferenciákon vesznek részt.

November 19–25. között zajlott
az első találkozó Magyarországon.
A hódmezővásárhelyi Németh
László Gimnázium és Általános Is-
kola fogadta a kollégium négy di-

ákját (Szabó Iringó, 9. oszt.,  Urbán
Rudolf és Neagoi Bernadett  10.
oszt, illetve Cucui Orsolya 11.
oszt.) és két tanárát (Benedek Zsolt
és Sikó Judith), valamint a többi
külföldi iskola képviseletét.

Országonként különböző kiselő-
adásokat tartottak a diákok az EU
előzményeiről, előnyeiről, intézmé-
nyeiről, vívmányairól, a schengeni
övezetről, a migránsok helyzetéről,
integrálási lehetőségeiről. Kiállí-
tásra kerültek régi útlevelek, vízu-
mok, tartózkodási engedélyek.
Nagy élmény volt mindenki szá-
mára a kelebiai határvédelmi bázi-
son tett látogatás, valamint a tőle
500 méterre levő határzár megte-
kintése.  Somogyi Zoltán alezredes,
valamint dr. Ruszin Romulusz dan-
dártábornok német, illetve angol
nyelvű előadásai arra szolgáltak,
hogy ismertessék a diákokkal a
honvédek, illetve dandárok felada-
tait, milyen szerepeket töltenek be
a haza védelmének, biztonságának
fenntartásában. Bemutatták a mig-
rációs folyamatokat, valamint ma-
gyarázatot adtak arra, miért volt
szükséges szögesdróttal lezárni a
zöldhatárt. Ambrus Sándor helyi fa-
zekasmester műhelyének, valamint
a Villeroy&Boch, a világhírű kerá-
miagyártó leányvállalatának meglá-
togatása során a helyi és a
világszerte ismert termékek gyártá-
sába nyertek betekintést a diákok. A
változatos program keretén belül le-
hetőségük volt a résztvevőknek az
Emlékpont Múzeum megtekinté-
sére, mely a legkorszerűbb kiállítási
technológiákkal teszi felfoghatóvá
azokat az eseményeket, melyek az
elmúlt ötven évben érték Magyar-
országot.

E történelmi megalapozás után
2018 áprilisában Lengyelországban
találkoznak az iskolák képviseletei,
ekkor a  Kárpát-medence kulturális
sokszínűsége kerül terítékre. 

Benedek Zsolt
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Szerkesztette: Mezey Sarolta

Erasmus+ programban 
a Református Kollégium

Mint ahogy a hóvirág a tavasz
hírnöke, úgy az adventi koszorú a
karácsonyé. 

Zöld ágacskái láttán megdobban
a szív, újra itt a szent karácsony!
Éljük a várakozás örömét, melybe
belesimul a csendes áhítat is. Ad-
venti koszorúk uralják a tereket, a
templomok bejáratait, a virágüzle-
tek kirakatait, és otthonainkban
néha úgy érezzük, angyalok kopog-
nak az ablakon. 

A Keresztelő Szent János plébá-
nia udvarán egy óriási adventi ko-
szorú áll. A Máltai Szeretetszolgálat
tagjai helyezték oda, és a helyszí-
nen építették fel az előre elkészített
kis fenyőcsokrokból.

Az egybegyűlteket Szász Anikó
máltai tag köszöntötte, és felkérte a
híveket, hogy amikor a fenyőgaly-
lyakat a koszorúba helyezik, mond-
ják el saját kis fohászaikat,
kéréseiket és felajánlásaikat. Meg-
nyíltak a szívek, és csodálatosan

szép szavak hangzottak el. Dendea
Mária máltai tag a három gyertya
ideillő kis meséjét olvasta fel. 

A koszorú megáldásának liturgi-
áját Palkó Ágoston plébános celeb-
rálta. Az adventi imák és énekek
hatására a lelkekben felfakadt az
őszinte bűntudat, de amikor kigyúlt
az első gyertya, a csillogó fényre
szétáradt az advent öröme. 

Megható színfoltot jelentett a hi-
degvölgyi gyerekek, Palkó atya hit-
tanosainak a jelenléte, akik csengő
hangon énekeltek és meghatóan
mondták kis imáikat, fohászaikat. 

Ez a sajátos adventikoszorú-ké-
szítés a máltaiak szívügye, melyet
minden évben úgy teljesítenek,
mint egyik főfeladatuknak a meg-
valósítását a hit védelméért. 

És amint a koszorú ágacskái egy-
másra hajlanak, úgy találnak egy-
másra a lelkek is, és forrnak össze
egy közös nagy imádságba.

Radványi Hajnal 

A nagy adventi koszorú

Gondolatok a gyapjúipar gondjai kapcsán 

Népdal- és nótaverseny 

Fotó: Facebook

Fotó: Facebook



December 9-én 10. alkalommal szervezik meg Marosvásár-
helyen a Dance Art Kupát. Az ország számos városából érkez-
nek sporttáncosok, hogy összemérjék tudásukat, a 4-7 éves
korosztálytól kezdődően a szenior korcsoportig (35 éven felü-
liek), a kezdőktől a open kategóriáig. Így 35 különböző ver-
senyen indulnak a versenytáncosok. A sporteseményen 25
pontozóbíró vesz részt az ország különböző részeiből, ezáltal
biztosítva a verseny objektivitását.  A 19 órai díszmegnyitó
vendégei a standard táncok magyarországi bajnoki címét vi-

selő erdélyi páros, a Dance Art diákjai, a marosvásárhelyi
Fodor Norbert Csanád és Vaszi Réka, a Dance Art kezdő cso-
portos gyermekei es szeniorjai, valamit a BB Dance by HIFA
kombi tánccsoportja (az egyik táncos kerekes székben levő 
mozgássérült).

Jegyek a helyszínen válthatók, az orvosi egyetem sporttermében, fel-
nőtteknek 15 lej, gyermekeknek 9 éves korig ingyenes, 10-18 éves kor
között 10 lej, nyugdíjasoknak is 10 lej (a nyugdíjszelvény felmuta-
tásával).
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Sporttáncverseny Marosvásárhelyen FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
a róm. katolikus temető 
területén ,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

A szállító neve és címe Útirány Indulás Visszatérés Irányár

TRANSERVICE
Călăraşilor (Kossuth) u. 
52. sz., tel.: 0265/216-242 

Marosvásárhely – 
Budapest

Hétfő 18.30 ó., kedd 18.30 ó.*,
szerda 8 ó., csütörtök 18.30 ó.,

péntek 8 ó.,
vasárnap 8 ó., a Voiajor 
távolsági buszállomástól 

(Dózsa György utca)

* Időszakos járat

Kedd 18.30 ó.,
szerda 18.30 ó.*,
csütörtök 18.30 ó.,

péntek 18.30 ó., szombat 8 ó, 
vasárnap 18.30 ó, Népliget,

Volán buszállomás

* Időszakos járat

Előnyös árak

ROYAL GTS.
Ştefan cel Mare u. 23. sz.,
0265/269-308,  
0731-89-89-89, 
Hu: 0036-30-60-53-753

Marosvásárhely – 
Budapest

Mindennap,
Voiajor autóbuszállomás, 18 ó.

Mindennap Budapestről, 
a Népligetből  15.30-kor,  

a 30-as peronról

Egy út 100 lej, 
menet–jövet 180 lej, 

nyugdíjasoknak és diákoknak 
170 lej.

INTER TOURS
Rózsák tere 61. 
(bejárat a Petőfi térről), 
tel. 0265/264-011, 
0733-013-166 

Marosvásárhely –
Szalonta – Gyula – 

Békéscsaba – 
Szeged – Kistelek –

Kecskemét

Péntek 7 ó.  
a Nemzeti Színház mögötti 

parkolóból 

Péntek 17 ó. 
Kecskemét, 

távolsági buszállomás; 19 ó.
Szeged, Mars téri buszállomás

Budapesti járatok 100 lejtől.
Szegedi és kecskeméti járatok:

menet-jövet 200 lej. 
10% kedvezmény nyugdíjasoknak,

egyetemistáknak, tanulóknak. 
50% kedvezmény 10 éven aluli 

gyermekeknek. 
Minden 6. út ingyenes.

Marosvásárhely – 
Liszt Ferenc reptér – 

Budapest

Naponta 20.50 ó., csütörtök, 
péntek, szombat, vasárnap 12 ó.,

a Voiajor
távolsági buszállomástól

Naponta 23 ó.,
csütörtök, péntek, szombat, 

vasárnap 14 ó.,
Budapest, Népliget

Továbbra is Ion Ţiriac 
az ország 

leggazdagabb embere
Negyedik éve változatlanul

Ion Ţiriac vezeti a leggazdagabb
romániaiak toplistáját a Top 300
Capital kiadvány szerint. Ion Ţi-
riac vagyona 1,7-1,8 milliárd
euró, ez 7,6%-os gyarapodást je-
lent a tavalyhoz képest. 

A második helyen a Dedeman
tulajdonosai állnak: a testvérpár
– Dragoş és Adrian Pavăl – va-
gyona 1,1-1,2 milliárd euróra te-
hető (tavaly még 920-950 millió
euró volt a birtokukban). A har-
madik helyen az RCS&RDS tu-
lajdonosa, Teszári Zoltán van,
neki a tavalyi 500-520 millió eu-
róról idén 550-570 millióra nőtt
a vagyona. 

A leggazdagabb romániai sze-
mélyek toplistájára idén 20-22
millió eurós vagyonnal lehet fel-

kerülni. Ebben az évben 22 sze-
mély vagy család lépte át ezt a
küszöböt, a Top 300 klub egy-
kori tagjai közül pedig ötnek 
sikerült újjáélesztenie vállal-
kozását oly módon, hogy vissza-
került a „reflektorfénybe” –
derül ki az említett közlemény-
ből. 

A kiadvány a leggazdagabb
romániaiak robotképét is elké-
szítette. Eszerint az ország milli-
omosa jellemzően 56 éves, férfi,
átlagosan 77 millió eurós va-
gyonnal rendelkezik és Buka-
restben vannak a vállalkozásai. 

Bukarest és Ilfov megye kör-
nyékén él a 300 leggazdagabb
romániai 46,7%-a, 113-an; va-
gyonuk összesen 10,76 milliárd
eurót tesz ki. (Agerpres)



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ ház Székesen, a 108. szám
alatt, 1 ha erdő, 1,16 ha szántóföld. Tel.
0265/311-271, 0745-206-048. (5380)

KIADÓ garzonlakás a kövesdombi
piacnál hosszú távra. Tel. 0759-111-375.
(5413)

FÉRFI kiadó garzont keres. Tel.
0745-325-147. (-I)

ELADÓK 8-11 kg közötti pulykák, 9
lej/kg. Érdeklődni 8–16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (60626-I)

ELADÓK disznók (80-250 kg). Tel.
0754-825-544, 0265/323-361. (5419)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(5256)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (5068)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (5068)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0757-626-
019. (5067)

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(1600) 

TŰZIFA eladó. Tel. 0745-793-465.
(1600)

ELADÓ 2 darab téli gumi (145/70 R13)
négylyukú felnivel. Tel. 0740-285-127.
(5430)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(4942)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (4958)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (3654-I)

VÁLLALUNK kisebb tetőjavítást
cserépből, festést, vakolást, glettolást,
készítünk lefolyót, csatornát.
Komolyságot ajánlunk és várunk. Tel.
0751-471-965. (5324)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (19591)

CSEMPEKÁLYHARAKÁS, -javítás.
Anyag van. Tel. 0744-927-689. (5354)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (4840)

HEGESZTŐT, lakatost és sofőrt (C+E
kategóriával) alkalmazok. Tel. 0766-519-
187. (19588)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (5435)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk ha-
lálának 10. évfordulóján SZENTE
LÁSZLÓ TIBORRA. Emléked
mindörökre élni fog szívünkben.
Nyugodjál békében! Akik ismer-
ték és szerették, gondoljanak rá
kegyelettel! A Szente család.
(5396-I)

Fájó szívvel emlékezünk decem-
ber 5-én a mezőcsávási id.
IMREH LÁSZLÓRA halálának 16.
évfordulóján. Szeretettel gondol
rá leánya, Iluska és családja.
(5379-I)

Megpihenni tértél, a fájdalmat el-
hagyva, amit reménykedve hor-
doztál magadban. Lehunytad a
szemed, csendesen elmentél,
szívedben csak az volt, hogy
minket szerettél. Munka és küz-
delem volt életed, örökre megpi-
hent dolgos két kezed.
Fájó szívvel emlékezünk CSAPÓ
MÁRIÁRA halálának 17. évfordu-
lóján. Bánatosan gondolnak rá:
lánya, Manyi, veje, Sándor, uno-
kái: Manyika és Edit, valamint
családtagjaik. Nyugodjál béké-
ben! (5418)

Szomorú szívvel emlékezünk
HEGYI ELLÁRA halálának 3. és
HEGYI DÉNESRE halálának első
évfordulóján. Emlékük legyen ál-
dott, nyugalmuk csendes! Sze-
retteik. (5424-I)

Fájó szívvel emlékezünk a 24 éve
elhunyt szerető férjre, édes-
apára, BERECZKI KÁROLYRA.
Emléke legyen áldott! Felesége
és két gyermeke. (5427)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagytata,
dédtata, após, közeli és távoli
rokon, szomszéd, ismerős, 

özv. SZILÁGYI JÓZSEF 
volt mezőcsávási lakos életének
97. évében elhunyt. Temetése
december 5-én 13 órakor lesz a
mezőcsávási református temető-
ben. 
Búcsúzik tőle a gyászoló család.
(5406-I)

PÁPAY ÉVA 
született MOLNÁR ARANKA 

Nagyváradon hunyt el, ahol élete
utolsó évét, a 86.-at töltötte.
Végső nyughelye a marosvásár-
helyi református temetőben lesz
a 2017. december 5-ei 15 órai
szertartást követően. Pihenése
legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család. (5421-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett férj, édesapa, vő, após, 

id. ASZALOS ZOLTÁN 
65 éves korában 2017. december
2-án elhunyt. Temetése 2017.
december 6-án 13 órakor lesz a
református temetőben. Emlékét
örökké őrizzük. 
Búcsúzik tőle a gyászoló család.
(5431-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett, jó testvér, sógor és
nagybácsi, a maroskeresztúri
születésű 

id. ASZALOS ZOLTÁN 
65 éves korában elhunyt. Teme-
tése 2017. december 6-án 13 óra-
kor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. Búcsúzik
tőle testvére, Ilonka, sógora,
Jenő, unokahúga, Olga és csa-
ládja. (-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, anyós, nagy-
mama, dédmama, anyatárs,
rokon, ismerős, 

id. KÁSZONI MÁRTA MÁRIA 
a helyi közlekedési vállalat volt

dolgozója 
életének 71. évében hirtelen el-
hunyt. Drága halottunkat decem-
ber 5-én déli 13 órakor kísérjük
utolsó útjára a református teme-
tőbe. Búcsúznak: lánya, Ildikó és
családja, fia, Attila és családja.
(5433-I)

Fájó szívvel búcsúzunk 
ERNSZT ATTILÁTÓL 

aki nagy szenvedés után, 57 éve-
sen elhunyt. 
Fia, Attika, Júlia, Róza, Kinga,
Csilla. (5438-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Osztozunk kolléganőnk, Tóth
Csilla fájdalmában, és őszintén
együtt érzünk vele ezekben a
szomorú és fájó percekben,
amikor elbúcsúzik szeretett
ÉDESAPJÁTÓL. Őszinte rész-
vétünk a gyászoló családnak. A
Gedeon Richter Románia Nyrt.
munkaközössége. (sz.-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Tóth Csilla kolléganőnknek
szeretett ÉDESAPJA elvesztése
okozta mély fájdalmában. A
Gedeon Richter Románia Nyrt.
Műszaki Osztályának munka-
közössége. (5417)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Toth Csillának szeretett
édesapja, TOTH SÁNDOR
elhunyta alkalmával. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Barátnői. (5432)
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Nyárádszereda Város Polgármesteri Hivatala a helyi tanács
2017. szeptember 28-i 70. számú határozata értelmében
nyilvános árverést szervez egy, a Nyárádszereda város
tulajdonában levő szemetesautó eladására. Az árverés 2017.
december 20-án 12 órakor lesz a polgármesteri hivatal
székhelyén. A feladatfüzet és más szükséges dokumentumok
megvásárolhatók a polgármesteri hivatalban. További
információkkal a hivatalban szolgálnak. Telefon: 0265/576-004,
fax: 0265/576-080. 

Tóth Sándor polgármester
Szentgyörgyi Ildikó jegyző 

Szomorú szívvel emlékezem decem-
ber 5-én VARGA JÁNOSRA halálának
10. évfordulóján. Emlékét örökké szí-
vemben őrzöm. 
Bánatos felesége, Anikó. (5260)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU
profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
CUKRÁSZLABORBA ügyes kezű SZEMÉLYEKET keresünk. Tel.
0745-668-883, jutkams@yahoo.com (5014-I)
ALKALMAZUNK SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBA-
LÁNYT. Tel. 0749-027-726. (19573-I)
Szereted a kihívásokat? Gyere és légy a csapatunk része! A KO-
VÁCS PÉKSÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET al-
kalmaz. Munkádért cserébe megbecsülés és versenyképes juttatás jár.
Várjuk önéletrajzodat a hr@kovacs.ro e-mail-címre vagy érdeklődj a
0744-403-114-es telefonszámon. (60622-I)
FOGÁSZATI RÖNTGENKÖZPONTASSZISZTENST keres. Az öné-
letrajzokat a következő e-mail-címre kérjük:  drxray.office@gmail.com (sz.)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal ren-
delkező SZAKÁCSOT, BÁROST, PINCÉRT, SEGÉDPINCÉRT,
SZOBALÁNYT, gyermekek számára ANIMÁTORT. Tel. 0722-268-
866. (60655-I)
A SAPIENTIA EMTE pályázatot hirdet ESZKÖZÖK ÉS FELSZE-
RELÉSEK BESZERZÉSÉRE a sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Köz-
pont részére. A tenderfüzet megtalálható a www.ms.sapientia.ro
honlapon. (sz.-I) 
MAROSVÁSÁRHELYI HÚS- ÉS HENTESÜZLET ELÁRUSÍTÓ-
KAT alkalmaz. Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal a Szabadság
utca 4. szám alatt. (-I)
MEGBÍZHATÓ, KORREKT AUTÓSZERELŐT alkalmaz enge-
délyezett marosvásárhelyi AUTÓSZERVIZ. Méltányos javadalmazás
biztosítva. Tel. 0722-567-401. (-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat
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A Népújság   
hirdetési irodájában

felveszünk  
APRÓ-

HIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai 

HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI  JELENBE.

A Siletina Impex Kft. 
– Helyi Közszállítási Vállalat

Rt. Társulás
személyzetválogatást szervez 

a következő állások betöltésére:
• AUTÓBUSZSOFŐR
Követelmények: 
– D kategóriás hajtási jogosítvány
– érvényes szakmai engedély (attesztát) 
– személyszállításban szerzett legkevesebb két év tapasztalat
• AUTÓSZERELŐ
Követelmények:
– autószerelői végzettség
– autójavításban szerzett legkevesebb három év tapasztalat
• AUTÓVILLAMOSSÁGI SZAKEMBER
Követelmények:
– autóvillamossági szakképzettség
– alapos autóelektronikai ismeretek
– IVECO autóbuszok komputeres diagnosztizálása és javítása 
– legalább három év tapasztalat
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkaközösség
– motiváló bérezés
– ételjegyek
– szállítás a munkahelyre és vissza a marosvásárhelyi lakhellyel

rendelkezőnek 
– egyéb előnyök
A kérvény önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély má-

solatával (a sofőröknek), valamint a végzettséget igazoló iratokkal,
esetleg ajánlással (a többi állásra jelentkezőnek) a cég Marosvá-
sárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán nyújtható be hétfőtől
péntekig 10–15 óra között. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077 vagy a 0733-090-691-es te-
lefonszámon. Csak a követelményeknek megfelelő személyeket
hívjuk meghallgatásra. A társulás fenntartja a jogot, hogy próbára
tegye a jelentkezőket.

A vezetőség

DECEMBERRE

KLARA javasasszony most, a közelgő ünnepek alkalmával
a legerősebb szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít. Kötéseket, átkokat old
fel, segít impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriazis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket
ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé
teszi  a vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: 
Corina Ákosfalváról köszöni  Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a magán- és
üzleti élete; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony
segítségével megszabadult a kötésektől, átkoktól és sikeresen férjhez ment;
Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete
rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)


