
Sok városi óvoda megirigyelhetné a kor-
szerű körülményeket, amelyek a tanév-
kezdéskor ünnepélyesen felavatott
vámosgálfalvi intézményben fogadják
az aprónépet. Az önkormányzat nem tit-
kolt szándéka, hogy a beruházás révén
ösztönözni szeretnék a községben a
gyermekvállalást. Az avatón ünneplőbe
öltözött gyermekek száma mindene-
setre bizakodásra adhat okot, két ma-
gyar és egy román csoportban hatvan
óvodás vette birtokba az uniós forrá-
sokból szépen felújított és kibővített
épületet és az udvarán kialakított ízlé-
ses játszóteret. 

Európai uniós forrásokból felújított és kibő-
vített óvodaépülettel ünnepelte a tanévkezdést
a vámosgálfalvi közösség. A gyerekük felügye-
letét nehézkesen megoldó szülők válláról is
nagy terhet vett le az önkormányzat a beruhá-
zással, ugyanis az új óvodában hosszabbított
programú csoport is működik, ami iránt nagy
igény mutatkozott a községben. Balogh Elemér
polgármester nem rejti véka alá szándékát, hogy
mindent megtesznek annak érdekében, hogy
ösztönözzék a községben a gyermekvállalást, és
mint mondta, a felújított, jóval tágasabbá vará-
zsolt óvodának köszönhetően már jelentősen
nőtt az oda íratott gyerekek száma, hiszen míg
tavaly negyvenegyen, idén már hatvanan kezd-
ték Vámosgálfalván az óvodát. Vannak gyere-
kek, akik eddig máshová, például
Dicsőszentmártonba jártak, de most hazahozták

őket a szülők, illetve a szomszédos települések-
ről is többen döntöttek úgy, hogy a legkorsze-
rűbb körülmények között szeretnék tudni
csemetéiket. Bár a közel 450 ezer eurós beru-
házás nagy része uniós forrásokból származik,
a községvezetők érdeme így sem csekély, Vá-
mosgálfalva megyeszerte a legsikeresebbek
közé tartozik a megnyert uniós pályázatok te-
kintetében. 

Valóra vált álomnak nevezte Balogh Elemér
polgármester a szép új óvoda megvalósulását a
tanévkezdés napján megtartott avatóünnepsé-
gen. Mint mondta, a vámosgálfalviak nagyon
jól ismerik a kínai bölcsességet, miszerint „Ha
a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot.
Ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát. 

(Folytatás a 6. oldalon)Menyhárt Borbála
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Jövőkép a helyi közösségnek

Szilva 
és hagyomány
Mindig főztek szilvából ízet az asszo-
nyok és pálinkát a férfiak, ha jó termés
volt Marosjárában. Megterem itt a
beszterceitől a húsos szilváig minden
fajta, de nemcsak megterem, ízlete-
sebb is, mint bárhol a környéken. 

____________2.
Műtét közben 
vizsgálható a csont
Új generációs mozgó röntgent helyez-
nek üzembe a marosvásárhelyi orto-
pédiai klinikán, amivel műtét közben
könnyebb lesz a páciensek vizsgálata
– jelentették be hétfőn az ortopédiai
klinikán. 

____________4.
Ősbemutató 
a Yorick Stúdióban!
A készülő ősbemutatóról hétfő délelőtt
a Yorick Stúdió várbeli székhelyén, a
Mészárosok bástyájában tartott sajtó-
tájékoztatót az előadás alkotócsapata.
A résztvevőket a Yorick vezetője, az
előadás rendezője, Sebestyén Aba
üdvözölte. 

____________5.



A marosjáraiak, hagyományt őrizve, idén
7. alkalommal szervezték meg a szilvafőző
fesztivált, ami mára kétnapossá nőtte ki
magát. Az első két fesztivált a testvérfalu,
Demecser szervezte, az ötletgazda a de-
mecseri Kiss Gyuláné Katalin volt. Az idei
fesztivált már a Gernyeszegi Polgármes-
teri Hivatal szervezte a Maros Megyei Ta-
nács támogatásával.

Mindig főztek szilvából ízet az asszonyok és pá-
linkát a férfiak, ha jó termés volt Marosjárában.
Megterem itt a beszterceitől a húsos szilváig min-
den fajta, de nemcsak megterem, ízletesebb is,
mint bárhol a környéken. Szorgos kezekkel szedte
is a falu apraja-nagyja, kiválogatták, kimagolták,
majd nagy rézüstben egész éjszaka főzték a szil-
vaízet. Így tettek régen és így főzik ezt ma is, cukor
és szalicil nélkül. Minél többet áll, annál ízletesebb és ke-
ményebb lesz, de soha meg nem romlik. Amikor bőséges
volt a termés, eladásra is került, s mivel különb volt a kör-
nyékbeli ízeknél, a járaiakat szilvaízeseknek is nevezték. 

Az idők során Jára községközpontból Gernyeszeghez
tartozó falu lett, és sokan elhagyták szülőföldjüket, de régi
szokás Marosjárában, hogy búcsúra hazajönnek az elszár-
mazottak. Hazajöttek azok is, akik Marosvásárhelyen, de
azok is, akik az ország távolabbi részein élnek, sőt a kül-
földön élők közül is hazalátogattak, akik tehették. Várták
is őket nagy szeretettel, sütöttek, főztek az asszonyok, meg-
seperték az udvar elejét a férfiak. A falu két temploma is
megtelt. 

Most úton Marosjárába feltűnő volt, hogy mennyi autó
hajt a falu felé és vissza. Máskor is meg szoktam tenni ezt
az utat, de a poros hét kilométeren ritka jelenség, hogy va-
laki szembe közlekedjen. 

Szombaton a falu bejáratától indult a felvonulás, az élen
a demecseri Citrom Band fúvószenekara és a gernyeszegi
15-ös Mátyás hagyományőrző huszárezreddel. A himnu-

szok elénekelése után köszöntőbeszédet mondott Kolcsár
Gyula, Gernyeszeg polgármestere, megköszönte a helyi
szervezők fáradságos munkáját, és hogy évről évre varázs-
latosabbá teszik ez az ünnepet. Kolcsár Károly megyei köz-
gyűlési, dr. Vass Levente parlamenti képviselő és Kozma
Mónika, a Pro Economica Alapítvány elnöke is köszöntötte
a falu lakóit és vendégeiket. Áldást Palkó Ágoston katoli-
kus plébános és Gergelyfi György református lelkész
mondtak. Az áldás után köszöntötték a falu legidősebb és
legfiatalabb lakosait, díjazták a legfinomabb szilvaízet, pá-
linkát és házi kenyeret. A gyerekeknek zsákbamacskát osz-
togattak, a demecseri Szivárvány alapítvány ajándékát. 

A helybeliek nemcsak maguknak, hanem a vendégeknek
is főztek szilvaízet. Számos standot állítottak fel, ahol nem-
csak a híres szilvaízet, hanem sok más helybeli terméket is
kínáltak az oda látogatóknak. Nagy Domokos és családja
standjánál Nagy István kínált saját méhészeti termékeket:
propoliszt, mézkülönlegességeket, házi vörös- és fehérbort,
pálinkát és természetesen hagyományos szilvaízet. Ifj.
Nagy Domokos pedig a biozöldségek mellett feketeribizli-

borral, szörppel és dzsemmel is
várta a fesztivál látogatóit. 

A jókedv fenntartásához
Nagy Csaba helyi vállalkozó és
termelő többnapos fáradságos
munkával készített finom fala-
tokat és italokat a vendégek szá-
mára. 

Habár éveken át nem volt
szilvatermés a faluban, az idei
némi kiegészítessel elégséges
volt, így a szilvaíz kilója 30
lejre rúgott.

A színes és gazdag kétnapos
szórakoztató program és kon-
certek után a poros, göröngyös
úton hazafelé lassan porosz-
kálva újra bámulatba ejtett, lel-
kemet melengette a gyönyörű
táj, számban sokáig érezni
fogom a szilvaíz különleges
édes-savanykás zamatát. 

IDŐJÁRÁS
Többnyire napos idő
Hőmérséklet:

max. 250C
min. 120C

Ma ZSÓFIA, 
holnap DIÁNA napja.
DIÁNA: római mitológiai név,
jelentése: ragyogó.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. szeptember 16.
1 EUR 4,7340
1 USD 4,2803

100 HUF 1,4260
1 g ARANY 206,9204

Futóverseny 
a cukorbeteg gyermekekért

A Maros Megyei Cukorbeteg Gyermekek és Fiatalok Egye-
sülete (Ascotid) szervezésében szeptember 29-én, vasár-
nap ötödik alkalommal kerül sor a Somostetőn az Ascotid
Trail Race nevű sporteseményre, amelyre cukorbeteg és
egészséges résztvevőket is várnak. A rendezvény négy
korcsoportban zajlik, a gyermekek, az édesanyák és két
évnél fiatalabb, babakocsiban lévő vagy hámon vezetett
gyermekeik futóversenyére is sor kerül, emellett kilenc ki-
lométeren is szerveznek futóversenyt és a 21 kilométeres
félmaratont is megtartják. Az internetes feliratkozás szep-
tember 13-án lejárt, a további résztvevők a helyszínen irat-
kozhatnak fel a versenyre, amelynek célja a sportolás
népszerűsítése a cukorbetegek körében. 

A Védem őszi börzéje 
A marosvásárhelyi Védem Egyesület szeptember 21-én,
szombaton 15 és 18 óra között tartja hagyományos őszi
börzéjét a Sapientia egyetem koronkai campusában. A vá-
sárlóknak a börzére a belépés ingyenes.

Gyulára kirándul a Nagyinet
November 15–17. között Gyulára kirándulnak a Maros Me-
gyei Könyvtár kövesdombi fiókja által működtetett Nagyinet
program résztvevői. A kirándulás programjában fürdés és
városlátogatás is szerepel. A helyek száma korlátozott. Bő-
vebb tájékoztatást kérni és feliratkozni Illyés Claudia könyv-
tárosnál lehet a 0748-741-507-es telefonszámon, illetve a
kövesdombi könyvtárban.

A silócirok előnyeiről
Gazdatalálkozót tartanak Marosszentgyörgyön szeptember
18-án délelőtt 10 órától. A találkozó célja: megbeszélni a si-
lócirok előnyeit a silókukoricával szemben, megismerkedni
a termesztési technológiával, megismerkedni a növénnyel,
valamint megnézni a vegyszermentesen termesztett két si-
lócirok-parcellát. A takarmánycirok-szemle és megbeszélés
helyszíne a Wesselényi Erzsébet utca 15. szám (a maros-
szentgyörgyi kísérleti állomás felől, Marosvásárhely irányá-
ban az első utca jobbra), házigazdája Nagy Barna (tel.
0751-458-998). Szervező: RMGE Maros, Dán Péter falu-
gazdász (tel: 0787-762-295, 0742-961-134).

Új időpontban jelentkezik 
az Erdély TV Kultúrcsepp műsora

Az új évadban csütörtök helyett kedden jelentkezik az Er-
dély TV Kultúrcsepp című műsora. Ma este fél 9-től Polcz
Alaine-t hozza közelebb nézőihez Kányádi Orsolya műsora,
a Kultúrcsepp.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 
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Ünnepi évadnyitó hangverseny
Rendkívüli ünnepi vokálszimfonikus hangversennyel
indul szeptember 19-én, csütörtökön 19 órakor a Ma-
rosvásárhelyi Állami Filharmónia új évada a Kultúrpa-
lota nagytermében. A filharmónia alapításának 70.
évfordulója alkalmából szervezett hangversenyen Ad-
rian Petrescu vezényel, zongorán közreműködik Fülei
Balázs magyarországi művész, hegedűn Roxana
Oprea, valamint a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
vegyes kara. Műsoron: Sosztakovics-, Beethoven-,
Enescu-, Cornel Ţăranu-, Liszt-, Elgar-művek.

Márton Áron szobra 
Marosszentgyörgyön

300 évvel ezelőtt, 1719-ben került vissza a marosszent-
györgyi templom a római katolikus egyház tulajdonába,
és alakult meg újra az egyházközség. Erre a jelentős
eseményre emlékezik a helyi katolikus egyházközség
szeptember 21-én, szombaton délelőtt 11 órakor a há-
laadó szentmisével, majd a templom udvarán felállított
Márton Áron-szobor leleplezésével. A szobor Bálint Ká-
roly szobrászművész alkotása. A szentmisét és a szo-

bor megáldását msgr. Csíki Dénes pápai káplán, nyá-
rádköszvényesi plébános végzi, aki hosszú ideig Már-
ton Áron püspök munkatársa volt.

Előadás a stresszkezelésről
Szeptember 19-én, csütörtökön 18 órai kezdettel
Stresszkezelés a mindennapokban címmel kerül sor
újabb előadásra a Máltai Szeretetszolgálat székhelyén.
Köllő Orsolya pszichoterapeuta hatékony stresszkeze-
lési módszereket ismertet meg hallgatóságával.

Az én kreatív világom 
– gyermekkonferencia

Tehetségüket, ügyességüket megmutatni kívánó gyer-
mekek jelentkezését várják Az én kreatív világom
című gyermekkonferenciára, amelyre november 9-
én, szombaton Marosvásárhelyen, a Maros Mű-
vészegyüttes kövesdombi székhelyén kerül sor
Csíki Andrea klinikai pszichológus, iskolai tanács-
adó szervezésében. A konferencia különlegessége,
hogy a bemutatók szüneteiben gyermekek készí-
tette kézműves és egyéb alkotásokból tartanak vá-
sárt, a gyerekek saját termékeiket árusítják.
Jelentkezni Csíki Andreánál a 0751-207-926-os te-
lefonszámon vagy a heartcare.andrea@gmail.com
e-mail-címen lehet.

RENDEZVÉNYEK

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.  

Tel. 0742-828-647

Nagy Domokosék standjánál



Mit gondol a kedves olvasó, kinek a szer-
zeménye az alábbi szöveg? „Ma egy erős na-
cionalista, szélsőséges, szeparatista politikai
áramlat érezhető Romániában. Nem hazai
termék, a szomszédos Magyarországról im-
portálják. Onnan támogatják a szeparatiz-
must, a szegregációs, az etnikai alapú
enklavizálódást, a területi autonómiát, a
nemzetállam aláásását Románia szétdarabo-
lása céljából. Ezeknek az államellenes tevé-
kenységeknek a zászlóvivője az RMDSZ.”

Azt hiszem, nem kell sokat találgatni, elég,
ha annyit elárulunk, hogy a parlamentben
hangzott el az elmúlt napokban. Igen, eltalál-
ták, marosvásárhelyi PMP-s képviselő vágta
ki ismét a rezet, saját agyrémeivel próbálva
riogatni nemzettársait.

A szöveg annak kapcsán született, hogy
egy, a romániai magyarok érdekvédelmi szö-
vetsége által kezdeményezett törvénytervezet
a szenátus közigazgatási bizottságához ke-
rült. A törvénytervezetben az RMDSZ ará-
nyos képviseletet kér a közintézményekben,
minisztériumokban, bíróságokon és ügyész-
ségeken, a minisztériumoknak alárendelt de-
koncentrált intézményekben. Azt is kéri, hogy
a kisebbségi oktatás és a kulturális élet ön-
igazgatását szabályozzák a kisebbségi statú-
tumban, illetve tegyék lehetővé a megyei
önkormányzatok döntése nyomán fejlesztési
régiók és különleges státusú autonómiák
megteremtését azokban a történelmi régiók-
ban, amelyekben nagyszámú kisebbségi kö-
zösség él.

Ezek azok az égbekiáltó szörnyűségek,
amelyeket, ha elfogadnának, a képviselő
szerint darabokra hullna Románia. Ezért
meg is fenyegeti román kollégáit, az ismert
román költő, George Coşbuc szavaival: „Să
nu dea Dumnezeu cel sfânt,/ Să vrem noi
sânge, nu pământ!/ Când nu vom mai putea
răbda,/ Când foamea ne va răscula,/ Hris-
toşi să fiţi, nu veţi scăpa/ Nici în mormânt!”
(József Attila fordításában így hangzik: Ne
kívánja az ég, a nagy, hogy végül vért s ne
földet adj! Ha ínség lázít s nem lehet tűr-
nünk, mi sem véd, legyetek bár Krisztusok,
feküdjetek bár föld alatt!), nehogy megsza-
vazzák ezt a „szuverén és független, egysé-
ges és oszthatatlan nemzetállam” elleni
támadást.

Nacionalista agyrémekkel kezdődik ez a
parlamenti idény is. Tapasztaltuk már, hogy
bármennyire utálják egymást, amikor a ki-
sebbségek jogairól van szó, a román politikai
pártok egységesen lépnek fel. Mint például
annak a törvénytervezetnek az esetében,
amely a Gyulafehérvári nyilatkozat törvénybe
foglalását kérte. Kampányagyrémek, de uszí-
tásra alkalmasak.

Emlékeztetünk arra is, hogy az RMDSZ
által készített kisebbségi törvénytervezetet
– kb. másfél évtizeddel ezelőtt – 2005-ben 
a Tăriceanu-kormány terjesztette be a par-
lamentbe. Ennek a vitája elakadt a külön-
böző szakbizottságokban, s mindmáig
valamelyik fiókban porosodik. Most, az
újabb választási kampányban újra felhasz-
nálják a „hazafiak” néhány szavazat remé-
nyében.

Az Állandó Választási Hatóság (AEP) hétfői közlése
szerint mintegy nyolcvanezer külföldön élő román
állampolgár regisztrált az államelnök-választásra. A
vasárnapi határidőig 38.944 személy kérte, hogy
szavazókörzetben választhasson, 41.003 személy a
levélszavazás mellett döntött.

A kormány múlt heti ülésén határozott arról, hogy szeptem-
ber 15-éig meghosszabbítja a határidőt, ameddig a külföldön
élő román állampolgárok regisztrálhatnak az államelnök-vá-
lasztásra.

Florin Mituleţu-Buică AEP-elnök arról biztosított, hogy a
választók szeméyi adatait „kizárólag a szavazási folyamat le-
bonyolítására használják”. Úgy vélte: azok az információk,

amelyek szerint ezek az adatok az Adó- és Pénzügyi Hivatal
(ANAF) birtokába kerülhetnek, csak arra jók, hogy „elvegyék
a szavazók kedvét a voksolástól” – mondta.

„Az AEP által kezelt választási nyilvántartás tartalmazza
minden szavazati joggal rendelkező román állampolgár sze-
mélyes adatait. Ezeket nem tettük és nem tesszük hozzáférhe-
tővé egyetlen állami intézmény számára sem, kivéve a
választási folyamatok szervezésében és lebonyolításában részt
vevő szerveket – erről a törvény is így rendelkezik” – nyilat-
kozta Mituleţu-Buică.

Hozzátette: a külföldön élő román álampolgárok regisztrá-
ció alapján összeállított állandó választási listáját csak az idei
elnökválasztásokkor használják fel. (Agerpres)

Lakossági kötvények
Jegyezhetők hétfőtől a pénzügyminisztérium által ki-
bocsátott új állami értékpapírok. A szaktárca közle-
ménye értelmében a Tezaur program keretében
kibocsátott kötvények futamideje egy, két, illetve
három esztendő, évi kamatuk pedig 3,5%, 4%, illetve
4,5%. Az állampapírokat hétfőtől szeptember 30-áig
lehet jegyezni a kincstár helyi fiókjaiban, továbbá
szeptember 27-éig a városi, 26-áig pedig a vidéki
postahivatalokban. A kötvények kamatadómentesek.
(Agerpres)

Alacsony a gabona ára
Romániában volt 2018-ban a legolcsóbb a kenyér és
a gabona európai uniós összevetésben – derül ki az
EU statisztikai hivatala, az Eurostat által nyilvános-
ságra hozott adatokból. Ha az uniós átlagot 100-as
árindexszel jelöljük, kiderül, Romániában alig több
mint fele a kenyér az EU-s átlagnak, hiszen itt 54
pontot regisztráltak. A második Bulgária 62 ponttal, a
harmadik pedig Lengyelország 68 ponttal. Az ellen-
kező póluson Dániát (152), Ausztriát (135), Luxem-
burgot és Franciaországot (mindkettőben 127 pont)
találjuk. (Mediafax)

Gumicsónakkal 
Magyarországra 

Gumicsónakkal próbált magyar területre jutni a Ti-
szán át tizenegy migráns Röszke közelében hétfőn
– nyilatkozta a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitány-
ság szóvivője, Szabó Szilvia. A csoport tagjai közül
nyolcan iraki, hárman szír állampolgárnak vallották
magukat. A rendőrök a hatályos magyar jogszabá-
lyoknak megfelelően az illegális migránsokat vissza-
kísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz –
tudatta a százados. Szeged alatt a Tiszán 2009-ben
koszovói migránsok vesztették életüket, miközben
csónakjukkal illegálisan próbálták meg átlépni a
szerb–magyar határt. (MTI)
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Ország – világ

Továbbra sem érkezett a brit kormánytól
olyan javaslat, amely alternatívaként szol-
gálhatna az Egyesült Királysággal megkö-
tött, de nem ratifikált kiválási szerződéssel
szemben – közölte az Európai Bizottság
hétfőn.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizott-
ság elnöke, valamint Michel Barnier, az EU
Brexit-ügyi főtárgyalója munkaebéden
egyeztetett Boris Johnson brit kormányfő-
vel hétfőn Luxembourgban.

A tájékoztatás szerint Juncker rámutatott,
hogy a brüsszeli testület nyitott a politikai
bénultság fő okának számító ír-északír pót-
megoldás (backstop) kiváltását célzó, mű-
ködőképes javaslatok tanulmányozására, de
eddig nem érkeztek ilyenek, márpedig Lon-
don felelőssége lenne ezek kidolgozása.

A bizottság továbbra is elérhető a nap hu-
szonnégy órájában, a bennmaradó huszon-
hét tagállam egysége töretlen – emelték ki
a közleményben, arra is kitérve, hogy a kö-
vetkező, október 17-18-i EU-csúcs mér-
földkő lesz a folyamatban.

A brit miniszterelnöki hivatal arról
számolt be, Johnson és Juncker egyetér-
tett abban, hogy növelni kell az egyezte-
tések intenzitását, hangsúlyozván,
hamarosan napi szintű találkozók kez-
dődnek a felek képviselői között, főtár-
gyalói szinten is.

Mina Andreeva európai bizottsági szó-
vivő pedig közölte: „nagy sebességgel” fog-
nak folytatódni a tárgyalások a mostani
„barátságos” találkozót követően.

Jean-Claude Juncker a munkaebéd előtt
kijelentette, hogy „Európa soha nem fogy
ki a türelemből”, viszont például Alexander
Schallenberg osztrák EU-ügyi miniszter új-
ságírói kérdésre válaszolva aláhúzta, ha
nem érkezik új javaslat a szigetország ré-
széről, akkor fölösleges is tovább tárgyalni,
garantált a megállapodás nélküli Brexit.

Boris Johnson számos alkalommal leszö-
gezte, hogy megállapodással vagy anélkül,
de október 31-én kilépteti országát az Eu-
rópai Unióból, nem lehet újabb halasztás.
(MTI)

EB: továbbra sem érkezett alternatív
brit megoldási javaslat

Lengyel Ferenc és Varga Csaba
hegymászó is elérte az alaptábort,
előbbi sportoló a Manaszlu, utóbbi a
Dhaulagiri csúcsát szeretné meg-
mászni – közölte Bíró Dániel, a Ka-
lifa Alpin Csapat kommunikációs
menedzsere. 

A közlemény szerint Lengyel Ferenc a
világ nyolcadik, Varga Csaba pedig a hete-
dik legmagasabb csúcsára indult. Szeptem-
ber 13-án Lengyel Ferenc már a 8163 méter
magas Manaszlu alaptáborában volt, és egy
nappal később Varga Csaba is megérkezett
a 8167 méter magas Dhaulagirire.

Az összegzés szerint Lengyel Ferenc alig
egy nap pihenőt engedélyezett magának, és
a nyolcezres expedíciókon tradicionális

púdzsa szertartást követően elindult az 5800
méteres magasságban kiépített 1-es tábor
felé, amelyet vasárnap el is ért.

A Kalifa Alpin Csapat hegymászóinak
célja, hogy pótlólagos oxigén és magashe-
gyi teherhordók segítsége nélkül hódítsák
meg a földünk hetedik és nyolcadik legma-
gasabb hegycsúcsát.

Ha sikerrel jár, a Manaszlu lesz Lengyel
Ferenc első nyolcezrese, a Dhaulagiri meg-
mászásával pedig Varga Csaba lehet Erőss
Zsolt után a legeredményesebb magyar ex-
pedíciós hegymászó, 5 nyolcezressel a háta
mögött. Erőss Zsolt 10 nyolcezres csúcsára
jutott fel, 2013-ban, a Kancsendzöngán be-
következett haláláig – idézi fel a közle-
mény. (MTI)

Lengyel Ferenc és Varga Csaba
hegymászó is elérte az alaptábort

Lejárt a határidő
Mintegy nyolcvanezer külföldön élő román 

állampolgár regisztrált az államelnök-választásra 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke,
Kelemen Hunor Tabuk nélkül a román–magyar pár-
beszédről címmel tartott előadást Sepsiszentgyör-
gyön a hét végén szervezett román–magyar ifjúsági
találkozón. Szavait a Krónika napilap idézte hétfői
számában.

Kelemen Hunor egy román résztvevő kérdésére válaszolva
fejtette ki, hogy Romániának változtatnia kellene a költség-
vetési gyakorlatán, hogy olyan – a magyarországiakhoz ha-
sonló – programokat vezethessen be, amelyek a demográfiai
mutatók javítását tűzik ki célul.

„Nem bírálni kell Orbán Viktort, hanem lemásolni. A romá-
nok is megtehetnék a határokon túl élő román közösségekért,
amit a magyar kormány tesz a határokon túl élő magyarokért.
Mi a saját bőrünkön érezzük, milyen, amikor a magyar kor-
mány kiáll mellettünk. A támogatások, a befektetések Romá-
niába érkeznek, itt maradnak, és ez nemcsak a magyaroknak
jó, hanem mindenkinek. Erre azért van szükség, mert Buka-
restből nem érkezik elegendő pénz” – idézte a Krónika Kele-
men Hunort.

Az RMDSZ elnöke előadásában kifejtette, az elmúlt har-
minc évben a bizalom nem erősödött a magyarok és a romá-

nok között. Szerinte a magyarság képviselete is felelős abban,
hogy nem tudta elég jól elmagyarázni a közösség dolgait a
többségnek, de a felelősség nem egyenlően oszlik meg. A
többségnek van ugyanis eszköze és ereje, hogy megoldja a
gondokat.

Kelemen Hunor elmondta: a románok azt hiszik, amikor a
magyarok az anyanyelv- és szimbólumhasználat jogát kérik,
hogy valamit el akarnak venni tőlük, miközben a magyarság
azt érzi, a többség asszimilációra törekszik. „Mi nem akarunk
egy más országot, Romániából akarunk jobbat, ezt együtt kell
megépíteni” – jelentette ki az RMDSZ elnöke. Szerinte ha
helyreállna a bizalom az állam és az állampolgárok között, a
magyarság is az ország építésére tudná fordítani azt az ener-
giát, amit jelenleg az identitás, a nyelv és a kultúra megőrzé-
sére fordít.

A sepsiszentgyörgyi rendezvényt a Magyar Ifjúsági Érte-
kezlet (Miért), a Romániai Ifjúsági Tanács (CTR) és az Etni-
kumközi Kapcsolatok Hivatala (DRI) szervezte azzal a céllal,
hogy a különböző megyékből érkező ifjúsági vezetők testkö-
zelből megismerkedjenek az erdélyi magyarok problémáival,
és ezáltal nyitottabbá váljanak a kisebbségi kérdés megérté-
sére. (MTI)

Kelemen Hunor szerint nem bírálni kell 
Orbán Viktort, hanem lemásolni, amit tesz

Kampányagyrémek
Mózes Edith



Hogy mire képes egy pené-
szes „iskolakifli”, nos, megta-
pasztalhattuk az elmúlt
napokban. A „bűnjelt” egy
anyuka találta meg a mező-
bándi általános iskolába járó
előkészítő osztályos gyerme-
kének a táskájában, és a kifli-
ről készült képet feltette a
világhálóra, amit jelentős sze-
mélyiségek is megosztottak
azzal a megjegyzéssel, hogy
ezt kapják a romániai iskolák-
ban a diákok.

A penészes kifli látszólag vi-
gyázzba állította a kormányhivatal
révén a megyei ellenőrző hatóságo-
kat, a közegészségügyet, az állat-
egészségügyi és élelmiszer-
biztonsági hatóságot, a fogyasztóvé-
delmi felügyelőséget, valamint a
szerződést megkötő megyei taná-
csot is. Az ellenőrök kiszálltak a
helyszínre, ahol a cselekményt elin-
dító penészes kiflin kívül, amelynek
a csomagolásán nem szerepelt a sza-
vatossági idő, nem találtak többet.
Creţi Gheorghe iskolaigazgató sze-
rint a szülőnek először az iskolához

kellett volna fordulnia a problémá-
val, majd hozzátette, hogy a tej- és
kifliprogram keretében hetente há-
romszor kapják meg a termékeket,
azokat az előírások szerint tárolják,
amit azt az ellenőrzések is igazoltak.
Az igazgató szerint nagyon ügyel-
nek arra, hogy ne kerüljön romlott
élelmiszer a diákok kezébe, mivel a
bándi iskolába járó gyermekek
negyven százaléka valóban rászorul,
és el is fogyasztja az ingyen kapott
tízórait. 

A fogyasztóvédelmi felügyelőség
szakemberei, ha Bándon nem is, de
a náznánfalvi iskolában 18 penészes
kiflit találtak. Érdeklődésünkre
Liviu Todoran, a felügyelőség veze-
tője elmondta, hogy a penész felte-
hetően annak tulajdonítható, hogy a
kiflit még melegen csomagolták,
légkondicionált járműben szállítot-
ták, és 25-30 fokos melegben rakták
ki. A hőmérséklet-ingadozás miatt a
csomagban keletkezett pára okoz-
hatta a penészedést, ami véleménye
szerint elszigetelt jelenség, a többi
tanügyi egység ellenőrzésekor
ugyanis nem találtak rendellenessé-
get. Hozzátette még, hogy ezentúl a
felügyelőség is bekapcsolódik az el-
lenőrzésekbe, ami az utóbbi évek-

ben nem tartozott a feladatkörükbe,
továbbá, hogy az „Almát a diákok-
nak” programmal együtt mindkettőt
szívügyének tekinti. 

A Mircea Duşa prefektus által ki-
bocsátott közlemény szerint a me-
gyében működő 609
tanintézménybe járó 54.000 gyer-
mek részesül az iskolatej-, kifli- és
almaprogramban, amelyre a megyei
tanács kötött szerződést. A pékárut
a GrandpanDor Kft. biztosítja a
Media Pop Art és a Velpitar Rt. al-
vállalkozókon keresztül – tudtuk
meg Alexandru Câmpeanu alelnök-
től. Az alma Bátosról és lengyel im-
portból származik. 

Mivel a prefektus a múlt tanév
végén más forrásokból is jelzéseket
kapott, hogy az iskolákba kiszállított
termékek nem felelnek meg a me-
gyei tanács és a szolgáltató között
megkötött szerződésbe foglalt felté-
teleknek, és gond van a raktározá-
sukkal is, felhívta a figyelmet arra,
hogy hétfőn, szerdán és csütörtökön
7 és 10.45 óra között kell kiszállí-
tani a tanintézményekbe a kiflit és
a tejet, amit az iskola által megbí-
zott személynek kell átvennie. Kö-
telességükről és felelősségükről
tájékoztatót tart az iskolaigazgatók-
nak és a polgármestereknek is, hogy
a kormányprogramok által biztosí-
tott élelmiszerek jó körülmények
között jussanak el a gyermekekhez

– ígérte a kormányhivatal közlemé-
nyében. 

Ha ilyen nagyméretű ellenőrző
kampány következik, hadd említsük
meg, hogy a teljes kiőrlésű lisztből
készült kiflit és kekszet a gyer-
mekek többsége nem fogyasztja el,
mivel nem jó az ízük. Sok iskolában
az osztályban marad, esetleg egy-
egy diák elkéri, de a gyermekek által
„fűrészporkiflinek” nevezett, sok-
szor kemény pékárut állítólag az ál-
latok sem eszik meg. A tejtermékek
közül a joghurtnak van nagyobb si-
kere, a tejet kevesen isszák meg, az
alma finom – mondják a gyer-
mekek, majd hozzáteszik, hogy
néha rothadt belül. Van olyan
megye, ahol a gyermekek érdekeit
tartva szem előtt szerződést bontot-
tak az ország több megyéjét is ellátó
tordai céggel, amely a szerződés
hátterében áll, és amelynek a termé-
keivel nem voltak elégedettek, és
helyi vállalkozóra bízták, hogy va-
lóban ízletes pékárut szállítson a
tanintézményeknek. 

A jelek szerint nem Maros megye
az egyetlen, ahol gondok vannak.
Olvashattunk arról, hogy a szóban
forgó cég által szállított pékáruban
egy Arad megyei iskolában zsilett-
pengét, egy bukarestiben textilma-
radványokat találtak, Bihar
megyében romlott tejet szállítottak.
A cég, amely a közbeszerzési eljá-

rások során halomra nyeri a megbí-
zásokat az ország különböző me-
gyéiben, minden nagyobb botrány
után nevet változtat, de az új névvel
is marad ugyanazon a tordai székhe-
lyen, ugyanazokkal a személyekkel
– olvastuk Florentin Deac blogján,
aki már 2015-ben felhívta a figyel-
met a tordai cég viselt dolgaira. Őt
idézi 2017-ben a Vâlcea megyei lap,
amelynek újságírója felteszi a kér-
dést, hogy a közpénzből sok milliót
inkasszáló mamutvállalkozásnak
vajon kik állnak a hátterében, ami
miatt az ellenőrző szervek is vi-
szonylag kesztyűs kézzel bánnak
velük, és a sorozatos botrányok el-
lenére továbbra is megkapják a mil-
liós megrendeléseket. Feltehetően
biztos hátterük miatt nem fognak
megijedni a megyénkben elrendelt
ellenőrzésektől sem, hiszen a múlt
tanév végén jelzett penészes kiflik
ügye is hamar feledésbe merült. A
gyermekek pedig maradnak a rossz
ízű, néha kemény „fűrészporkifli-
vel” és az időnként kifogásolható
minőségű almával. 

A nagy szavak, közlemények és
felhajtás helyett a kormányhivatal
illetékeseinek csak az interneten
kellene szétnézniük, hogy penészes
kiflit lássanak tucatjával, és tájéko-
zódjanak, hogy milyen erkölcsi hát-
térrel rendelkező cég van a milliós
kormányprogram mögött.

Bodolai Gyöngyi
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Új generációs mozgó röntgent
helyeznek üzembe a maros-
vásárhelyi ortopédiai klinikán,
amivel műtét közben köny-
nyebb lesz a páciensek vizsgá-
lata – jelentették be hétfőn az
ortopédiai klinikán. A sajtótá-
jékoztatón Péter Ferenc, a
Maros Megyei Tanács elnöke,
dr. Gârbovan Ovidiu, a Maros Me-
gyei Klinikai Kórház orvosigaz-
gatója, dr. Pop Tudor Sorin
professzor, az ortopédiai kli-
nika vezetője, dr. Kovács Attila, a
vezetőtanács tagja és Câmpean
Alexandru, a megyei tanács al-
elnöke vett részt. 

Közel egymilliós beruházás 
az ortopédián 

Dr. Gârbovan Ovidiu igazgató el-
mondta, hogy a Maros Megyei Ta-
nács által biztosított forrásokból
megvalósított újabb beruházásokról
tájékoztatnak, tekintettel arra, hogy
idén az egészségügy korszerűsíté-
sére fókuszálnak. 

– Azért választottuk az ortopédiai
klinikát, mert nagy hagyományok-
kal, szakmai hírnévvel rendelkező
klinikáról van szó, amelyre büszkék
vagyunk. Országszerte itt végzik a
legtöbb csípő- és térdprotézis-beül-

tetést. Olyan teljesítmény ez, ami-
nek fenntartása és továbbfejlesztése
megköveteli az újabb generációs
eszközök beszerzését. Idén egy kor-
szerű C-arm típusú mozgó röntgent
sikerült beszerezni, ami nélkül bi-
zonyos beavatkozások nem végez-
hetők el. A közeljövőben egy
artroszkóp készüléket is kap a kli-
nika. Fontos beruházás volt a kór-
ház udvarának és parkolóinak a
korszerűsítése is. A röntgengép
430 ezer, az artroszkóp 250 ezer,
míg az udvar és parkolók rendbe-
tétele 225 ezer lejbe került, így
közel egymillió lejes beruházásról
beszélhetünk az ortopédiai klini-
kán. A többi klinikán is voltak be-
ruházások, mint például a
gasztroenterológián, ahol egy 
videokolonoszkópot és gasztro-
szkópot, a sebészeten laparoszkó-
pot helyeztek működésbe.
Rövidesen megérkezik egy 3D-s la-
paroszkóp is. Új sterilizálók mű-
ködnek a sebészeten, az urológián,
a nőgyógyászaton és a II-es polikli-
nikán, felszerelésük következik az
újszülöttosztályon, a gyermekgyó-
gyászaton és a dermatológián. Eze-
ket a megyei tanács anyagi
támogatásával és a klinikai kórház
saját jövedelméből valósítottuk
meg, következésképpen csak akkor
beszélhetünk fejlődésről, ha a fele-

lősök részéről megvan a kellő tá-
mogatás – mondta az igazgató.
Rendbe tették az udvart 
és a parkolót

Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke hangsúlyozta, hogy
a klinikai kórház idei fejlesztése,
mind az épületek, mind a felsze-

reltség korszerűsítése prioritás. 
– Olyan készüléket kapott az or-

topédiai klinika, aminek segítségé-
vel műtét közben is lehet
felvételeket készíteni a páciensről.
Nagy gond volt a kórház udvarán
a szennyvíz és az esővíz elveze-
tése. Ennek kiküszöbölésére fel
kellett bontani az egész udvart, és
rendbe kellett tenni a parkolókat
is. Fontos megjegyezni, hogy idén
tetőjavításra is sor kerül, s folya-
tódnak az eszközbeszerzések is a
hónap végén. Megteszünk min-
dent, hogy az orvosi beavatkozá-
sok és kezelések minél jobb
körülmények között és rövidebb
időn belül történjenek – fogalma-
zott az elnök. 
Kisebb lesz a sugárveszély 

Dr. Pop Tudor Sorin professzor,
a klinika vezetője szerint az elődök
– dr. Száva, dr. Ciugudean és dr.
Nagy Örs – által elkezdett munkát
folytatják, hiszen a marosvásárhelyi
ortopédiai klinika főként az itt vég-
zett csípő- és térdsebészet révén
szerzett hírnevet. A klinikán na-
ponta átlagban négy ilyen típusú
műtétet végeznek. Nemcsak Maros
megyéből, hanem az ország minden
tájáról, még Bukarestből is érkez-
nek betegek. 

– Bízunk benne, hogy klini-
kánk továbbra is támogatásban
részesül, mert az orvosi ellátás-
ban és az orvosképzésben is csak
így emelhetjük a standardot. A

klinikán két húszéves mozgó
röntgen üzemel, de az új C-arm
típusú röntgengép sugárzása ki-
sebb, így kevesebb veszélyt jelent
a személyzetre és a betegekre
egyaránt – fogalmazott a klinika-
vezető. Azt is elmondta, hogy a
csípő- vagy térdprotézis beülteté-
sére átlagban hat hónap a várako-
zási idő, jelenleg kb. ezren
vannak a várólistán. 
Könnyebb és rövidebb lesz 
a sebész munkája

Dr. Kovács Attila ismételten el-
mondta, hogy az új C-arm típusú
röntgengépet a műtét alatt használják. 

– Az új röntgengép legnagyobb
előnye a rövid expozíció, a beteg
és a személyzet a legrövidebb ideig
tartó sugárzásnak van kitéve. A trau-
matológia legfontosabb eszközéről
van szó, egy combnyaktörés, csí-
pőtörés, femurtörés miatti műtét
alatt használjuk, hogy az eltört
csontot stabilizálni tudjuk. Átvilá-
gítva a végtagot, látjuk a pontos
helyzetet, s a műtét sikerét ezzel tud-
juk elérni. Megkönnyíti és lerövidíti
a munkánkat. A modern ortopéd se-
bészet számára olyan oszteoszintézi-
ses anyagokat gyártanak, amiket
csak ennek a modern röntgengépnek
a használatával tudunk behelyezni.
Jelenleg tíz orvos és változó számú
– 14-15 – rezidens orvos dolgozik a
klinikán – tájékoztatott dr. Kovács
Attila. 

C-arm típusú röntgengépet kapott az ortopédiai klinika 
Műtét közben vizsgálható a csont 

Mezey Sarolta

Újra kiflibotrány
Mi van a háttérben?

Fotó: Nagy Tibor

Az új, C-arm típusú röntgengép



Szeptember 15-én Marosvá-
sárhely volt a házigazdája az
erdélyi és partiumi reformá-
tus iskolák közös tanévnyitó-
jának. A lélekhez szóló,
tanulságos, tartásos ünnep-
ség helyszíne a Gecse utcai
Kistemplom volt, ahol vala-
mennyi református kollégi-
umnak és partneriskoláiknak
a pedagógusokból, iskolalel-
készekből és diákokból álló
küldöttsége vett részt. 

A világi és egyházi vendégeket
Márton Előd lelkipásztor, a Maros-
vásárhelyi Református Kollégium is-
kolalelkésze köszöntötte, felsorolva
a részt vevő iskolákat: Szatmárné-
meti Református Gimnázium, nagy-
váradi Lorántffy Zsuzsanna
Református Gimnázium, zilahi Re-
formátus Wesselényi Kollégium, Ko-
lozsvári Református Kollégium,
Apáczai Csere János Elméleti Lí-
ceum, nagyenyedi Bethlen Gábor
Kollégium, székelyudvarhelyi Bacz-
kamadarasi Kiss Gergely Református
Kollégium, Sepsiszentgyörgyi Re-
formátus Kollégium, Kézdivásárhe-
lyi Református Kollégium, valamint
a marosvásárhelyi vendéglátók.

Hinni taníts, Uram! – hangzott el
Jakab István, a Maros-mezőségi
Egyházmegye esperesének igehir-
detésében, aki arra biztatta a refor-
mátus kollégiumok diákjait, hogy
folyamatosan keressék Istent, mert
erőt, bölcsességet ad, és átlendít a
nehéz helyzeteken. A Krónikák II.
könyvéből (26/3-5) Uzzijja példáját
idézte, akit Júdea népe 16 évesen
választott királlyá, és 52 évig ural-
kodott. Amíg az Urat kereste, sikert

adott neki az Isten, amikor azonban
felfuvalkodott és elfordult tőle, bűn-
hődnie kellett – hangzott el a jó ta-
nácsokkal tele igehirdetésben,
amelynek végén az esperes áldását
adta a jelenlevőkre. 

Valami elkezdődik, és valami
folytatódik az úton, amelyen egye-
sek szorongva, mások magabizto-
san indulnak el – mondta ünnepi
beszédében Benedek Zsolt, a ven-
déglátó református kollégium igaz-
gatója. Menet közben sok minden
történik, az útitársak összeszoknak,
és megtanulják, hogy felelősek ön-
magukért, tetteiknek következmé-
nye van. Hogy miképpen
boldogulnak, azért a feladatra felké-
szült vezetőik, a pedagógusok fele-
lősek. És a szülők is, akiknek az
igazgató köszönetet mondott, hogy
a református iskolába irányították
gyermeküket, ahol jó helyen lesz-
nek, hiszen a keresztyén értékrend

és a nemzethez való ragaszkodás
szellemében nevelik őket. 

Magyarország Csíkszeredai Fő-
konzulátusának üzenetét dr. Farkas
Balázs első beosztott konzul tolmá-
csolta. Beszédében a református
kollégiumok évszázadokon át be-
töltött szerepét hangsúlyozta, ahol
az erdélyi értelmiség kiváló képvi-
selői neveltek. Majd a bizalom fon-
tosságáról beszélt szülő és tanár,
tanár és diák között, mert a kölcsö-
nös bizalmon alapuló közös munka
erőt, kitartást ad. Bízzunk egymás-
ban – hangzott el a felhívás, majd
biztosította a jelenlevőket, hogy a
magyar kormány a legnehezebb pil-
lanatokban is kiáll a külhoni ma-
gyar iskolák mellett.

Tudni kell remélni, szeretni és
megbocsátani – mondta Ioan Maca-
rie megyei főtanfelügyelő, aki
örömmel állapította meg, hogy
mennyi ügyes, szép gyermeket lát a
templomban, akiket a hagyomá-
nyok tiszteletére nevelnek a refor-
mátus kollégiumokban. „Ha Isten
velünk, kicsoda ellenünk?” – zárta
beszédét az erdélyi iskolákat támo-
gató nagy fejedelem, Bethlen Gábor
utolsó üzenetével Illés Ildikó főtan-
felügyelő-helyettes. 

Péter Ferenc, a megyei tanács el-
nöke emlékeztetett, hogy negyed
évszázada a Kistemplomban indult
újra Marosvásárhelyen a református
oktatás. Rohanó világunkban fon-
tosnak nevezte a vallásos alapon ne-
velő intézmények szerepét, amelyek
hozzájárulnak ahhoz, hogy ne csak
a diákok tudása gyarapodjon, hanem
jellemük is formálódjon.

Dr. Novák Csaba Zoltán szenátor
a szekuritáté egyik tisztjének 1958-
ben készült jelentéséből idézett,
amelyben arról tudósítja feljebbva-

lóit, hogy a beszüntetett református
kollégium diákjai az államosítás
után tíz évvel is a régi szabályok
szerint éltek és imádkoztak. Beszé-
dében felsorolta a száz közül annak
a húsz református kollégiumban
végzett jeles személyiségnek a
nevét, akik építő módon járultak
hozzá szűkebb hazánk és az ország
fejlődéséhez, majd Illyés Gyulának
A reformáció genfi emlékműve előtt
című költeményét ajánlotta a hall-
gatóság figyelmébe. 

Az ünnepségen hagyományos
módon az Erdélyi Református Egy-
házkerület Zsinatának elismerését,
a Bethlen-díjat az idén is kiosztot-
ták. Az elismerést Bustya János re-
formátus lelkésznek adta át Gáll
Sándor kancellár, az egyházkerület
tanügyi tanácsosa. A Bethlen János
erdélyi kancellárról elnevezett díjjal
azt a lelkész-pedagógust tüntették ki,
aki újraalakította a középiskolától az
óvodáig, és éveken át igazgatta a
Sepsiszentgyörgyi Református Kol-
légiumot. Sikerrel járt az épület visz-
szaszolgáltatását illetően is, amelynek
újraállamosításakor meghurcolták,
amit az egészsége is megsínylett. A
későbbiekben az egyházkerület Re-
formátus Pedagógiai Intézetét ve-
zette. A kitüntetett alakította ki a

református kollégiumok arculatát,
dolgozta ki a tanterveket, és a törvé-
nyek kiváló ismerőjeként képviseli a
felekezeti oktatás ügyét a szaktárcá-
val való kapcsolatban – hangzott el
több egyéb érdeme mellett Csurulya
Edit méltatásában. 

Műsor közben a vendéglátó is-
kola három diáklánya énekelt Bede
István kántor kíséretével, az Enyedi
Csaba lelkész tanár vezette Sola Gra-
tia kórus pedig két szép énekszámmal
örvendeztette meg a résztvevőket. 

Az ünnepség hagyományos
módon a kilencedikes diákok ünne-
pélyes fogadalomtételével folytató-
dott. Ezt követően Márton Előd
iskolalelkész megköszönte az Erdélyi
Református Egyházkerületnek és a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek,
hogy lehetővé tették a közös tanév-
nyitó megszervezését, majd nemzeti
imádságunkkal és az áldással ért
véget az erdélyi és partiumi reformá-
tus kollégiumok ünnepélyes tanév-
nyitója. A vasárnapi ünnepséget
megelőzően szombaton városláto-
gatáson vettek részt a küldöttségek,
este pedig az Ő az út című keresz-
tény zenei fesztiválon szórakoztak
a diákok, az igazgatók és iskolalel-
készek pedig szakmai megbeszélést
tartottak. 

Bustya János kapta a Bethlen-díjat

Fogadalomtétel Fotó: Bodolai Gyöngyi

Bodolai Gyöngyi 

A keresztyén értékrend szellemében 
Útravaló a református iskoláknak

A kezdődő évadban is folytatja a
Kultúraközi párbeszéd a kortárs
dráma tükrében című projektjét a
Yorick Stúdió. A marosvásárhelyi
társulat kezdeményezése az eltelt év-
tized folyamán számos kiemelkedő
előadást eredményezett, a soron kö-
vetkező produkció egy színházban
ritkán feldolgozott tematikán, az er-
délyi szászok kivándorlásán, kitele-
pítésén keresztül járja körül a
migráció kérdéskörét, meglehetősen
autentikus módon: az Eltűntek című
dráma fiatal szerzője, Elise Wilk
szász nemzetiségű, a főszerepet
pedig az Erdélyből 30 éve távozott,
a marosvásárhelyi színművészeti
egyetemen végzett és a vásárhelyi
színjátszásba ezen produkció erejéig
első alkalommal visszatérő Szilágyi
Enikő színművésznő, nemzetközi
hírű sanzonénekesnő játssza. 

A készülő ősbemutatóról hétfő
délelőtt a Yorick Stúdió várbeli szék-
helyén, a Mészárosok bástyájában
tartott sajtótájékoztatót az előadás al-
kotócsapata. A résztvevőket a Yorick
vezetője, az előadás rendezője, Se-
bestyén Aba üdvözölte. Elmondta: az
említett projekt tizedik kiadásának al-
kalmából Elise Wilk német és Kincses
Réka magyar nemzetiségű, romániai
származású drámaírókat kérték fel,
hogy a kivándoroltak és a Romániában
maradtak szemszögéből írjanak az
emigrálásról. Mindkét, nagyon sze-
mélyes jellegű új szöveg a dokumen-
tumszínház és a művészszínház
közötti határvonalon helyezkedik el. 

Amint hallottuk, az első bemuta-
tandó szöveg, Elise Wilk Eltűntek
című drámája egy erdélyi szász csa-
lád történetét meséli 1944-től napja-
inkig. A dokumentálás a szibériai
kitelepítések túlélőivel és az 1990
után kivándorolt szászokkal készített

interjúk, vallomásos oral history
módszerrel írt könyvek, irattári doku-
mentumok és sajtóanyagok alapján
történt, de a szöveg maga a szerző sze-
mélyes tapasztalataiból ihletődött. Az
erdélyi szász család 70 évét felölelő tör-
ténet három részre tagolódik, Románia
történelmének három kulcsfontosságú
eseményéhez kapcsolódva: 1944–1945
(amikor a németeket szovjet munkatá-
borokba deportálták), 1989–1990 (a ro-
mániai forradalom, melyet a német
kisebbség tömeges kivándorlása köve-
tett) és 2007 (az ország csatlakozása az
Európai Unióhoz). 

– Hogy miért a migráció kérdés-
körét választottuk? A sajtó tele van
vele, és amikor pár évvel ezelőtt el-
kezdődött a keletről és délről érkező
beáramlás, bennünk is felmerült a
kérdés, hogy hogyan lehetnénk tole-
ránsak velük, illetve hogyan volt
annak idején, amikor az őseinket rá-
kényszerítették, hogy kivándorolja-
nak. Én Brassóban születtem,
párhuzamosan tanultam magyarul és
románul, nagyon sok szászt ismer-
tem, sok román és szász barátom
volt. A szászokat eladták a kommu-
nizmus idején, furcsa volt látni, aho-
gyan teljes tömbházak, falvak ürültek
ki szinte egyszerre. Deportálásukról
és a székelyek 1944 utáni deportálá-
sáról is sokat beszélgettem Elise-zel.
Az én nagyapámat is marhavagonban
szállították el, harmadik alkalommal
sikerült megszöknie. A kérdés azért
aktuális, mert a románok és az erdélyi
magyarok emigrálása nem fejeződött
be: nagyon sok tanult fiatal elmegy,
mert nem tudnak megélni. Vajon
nekik hogy megy odakint, hogyan
fogadják őket az ottaniak, és hogyan
fogadjuk őket mi, amikor hazajön-
nek? Ha az érkezők más kultúrából
származnak, hogyan integrálódnak?
Ennek ellenére nem aktualizálunk,
megpróbáljuk a témát átfogó módon
tárgyalni, ezért is ölel fel három idő-

szakot a cselekmény. Kicsit doku-
mentumszínház is, amelynek kereté-
ben nagyon szépen bontakozik ki egy
családi dráma, egy családi történet.
Nagyon örvendünk, hogy Szilágyi
Enikőt sikerült meggyőznöm, és fel-
lép az előadásban. Több szerepet is
játszik, nagy szükségünk volt egy
olyan hangra és jelenségre, mint ő.
Vele együtt megpróbáljuk körüljárni,
hogy e kitelepítések miért történtek,
hogyan történtek, és mit tudunk tenni
annak érdekében, hogy ez többé ne
forduljon elő, mert a folyamatot visz-
szafordítani már nem lehet. Mi is egy
kisebbség vagyunk, és ha nem vigyá-
zunk, ami a szászokkal történt, ve-
lünk is megeshet – mondta Sebestyén
Aba, majd hozzátette: – A Yorick – a
kezdeti ígéreteihez híven – továbbra
is támogatja a fiatal tehetségeket,
azok felfedezését, híd a művészeti
egyetem és a kőszínház között. Ez-
úttal is fiatal csapat vesz körül, mind-
annyian a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem hallgatói, avagy
doktoranduszai, én pedig most elő-
ször vállaltam szerepet a saját rende-
zésemben. Nagyon érdekes
tapasztalatokkal teli próbafolyama-
ton vagyunk túl. Cári Tibor fantasz-
tikus muzsikát szerzett, ami szépen
alápontozza a történet kibontakozá-
sát. Élő zene lesz ismét, ehhez, ha te-
hetem, minden előadásomban

ragaszkodom: két csellós, Domahidi
Kata és Vilhelem András játéka kí-
séri az előadást. 

Elise Wilk, aki ugyancsak a művé-
szeti egyetem doktori iskolájának
hallgatója, elmondta: – Erdélyi szász
családból származom, a darab is ebből
inspirálódik, a három korszak a csalá-
dom történetének három korszakán
keresztül mutatja be az akkori viszo-
nyokat, a kivándorlás kérdéskörét. 

– Ez a munka számomra fehér lap,
egy tanulmány kezdete: fiatal kollé-
gáimtól és a rendezőtől tanulok. Nyi-
tottság, őszinteség, spontaneitás,
bátorság jellemzi őket, és mernek
nekem tanácsot adni, kijavítani.
Nincs kussolás, félelem, hátak mö-
götti beszéd. Nyíltak, tehetségesek,
megbízhatók, és megvan bennük a
kellő alázat – árulta el Szilágyi
Enikő. – Borzasztó fontos feladat ez
számomra, egyfajta jutalomjáték: 45
éve vagyok a művészi szakmában,
30 éve hagytam el az országot, 13
éve nem vagyok társulati tag – kon-
certezek, sanzonokat adok elő egy
koncertzongoristával. Azt hittem,
hogy soha nem fognak ide vissza-
hívni. Nem volt könnyű a ‘89-es for-
dulat előtt pár hónappal politikai
okokból Hollandiába menni, 37 éve-
sen új életet alapítani, majd Párizs-
ban dolgozni. Köszönöm Abának,
akinek eszébe jutottam, hogy rám

merte bízni ezt a feladatot. A szá-
szok, a székelyek 1944 utáni depor-
tálása történelmünk szerves része, de
az iskolában nem tanítanak erről. De
a szászokkal való viszony a magyar
történelemnek is egy fekete pontja: a
magyar politikusok annak idején na-
gyon rosszul bántak a szászokkal,
Bethlen Gábor teremtette meg a bé-
kességet közöttünk.

– Az, hogy mi történt, teljes megle-
petés volt számomra! Lehet, hogy ciki,
de nem tudtam arról, hogy mi történt a
szászokkal, pedig a szüleimmel, nagy-
szüleimmel sokszor beszélgetünk a ré-
gebbi időkről. Sokkolt, amikor
megtudtam, és azonnal fontos lett szá-
momra, hogy az olyan fiataloknak,
mint én, elmondjuk, hogy mi történt –
árulta el az előadás fiatal szereplője,
Tóth Zsófia. 

Az Eltűntek című előadás ősbe-
mutatójára szeptember 18-án 19 óra-
kor kerül sor a Mészárosok
bástyájában. A produkció további
szereplői: Bajkó Edina, Scurtu Dávid
e. h., Szabó János Szilárd e. h., Tóth
Zsófia e. h. és Sebestyén Aba. Zene-
szerző: Cári Tibor, díszlet és jelmez-
tervező: Sós Beáta, dramaturg: Cseke
Tamás e. h., rendezőasszisztens:
Máthé Barbara e. h. A szöveget Albert
Mária fordította magyarra. Az elő-
adást magyar nyelven, román felirat-
tal játsszák. 

Eltűntek
Ősbemutató a Yorick Stúdióban!

2019. szeptember 17., kedd   _____________________________________________ KÖZÉLET _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG 5

Kaáli Nagy Botond

Fotó: Nagy Tibor



Az infrastruktúra látványos
fejlesztése mellett a község-
vezetés ennyi év után sem
mondott le ema szándékáról,
hogy megszerezze a szőke-
falvi kastély tulajdonjogát, és
azt a közösség érdekében
hasznosítsa. Sokéves próbál-
kozás után ezen törekvésük
most végre zöldutat kapott, a
kulturális szaktárcától egy jó-
váhagyásra várnak, és ezt kö-
vetően aláírhatják az
adásvételi szerződést. 

Vámosgálfalva községnek, Sző-
kefalva lakosságának régi álma,
hogy a község a Petrichevich-Hor-
váth-kastélyként emlegetett ingat-
lant vissza tudja szerezni –
hangsúlyozta Balogh Elemér pol-
gármester. 

A kastély megvásárlását múlt
ősszel hagyta jóvá a vámosgálfalvi
tanács, és ezt követően el is indítot-
ták a hivatalos procedúrát. Egy terv-
rajzra vártak, ami kissé késleltette a
folyamatot, viszont az is végre el-
készült, és Bukarestből a kulturális
minisztériumtól szükség van még
egy jóváhagyásra, majd megkötik a
szerződést a kastély megvásárlá-
sára. 

Az ehhez szükséges összeg egy
része a Maros megyei RMDSZ-es
polgármesterek által biztosított szo-
lidaritási alapból származik, a többit

pedig helyi költségvetésből fedezi a
község. Balogh Elemér lapunk ér-
deklődésére elmondta, kezdetben
több mint egymillió lejt kért az in-
gatlan jelenlegi tulajdonosa, a Piatra
Neamţ-i Balky Com Kft., de végül
sikerült 850 ezer lejben megegyezni
vele. 

Az egykori tulajdonosok leszár-
mazottai, akik külföldön élnek, nem
is akartak hallani a kastély vissza-
igényléséről, annyira megviselte
őket az, ahogyan az elődeikkel bán-
tak az államosításkor. A polgármes-
ter hozzátette, a törvény a műemlék
épületek értékesítésénél elővásár-
lási jogot biztosít a kulturális szak-
tárcának, majd a helyi
önkormányzatnak, és amennyiben
ezek nem kívánnak élni ezzel a le-
hetőséggel, akkor bocsáthatja csak
áruba az ingatlant annak tulajdo-
nosa. 

A jelenlegi tulajdonos egykor az
Állami Birtokokat Kezelő Ügynök-
ségtől vásárolta meg a kastélyt,
azonban az évek során állagmegőr-
zési munkálatokat nem végeztek
rajta, csupán őriztették a közel két
hektár területen fekvő ingatlant. 

Jelenleg a főépület elég jó álla-
potban van, a B épület állagát vi-
szont kikezdte az idő vasfoga. 

– A legfontosabb, hogy minél
előbb rendbe tudjuk tenni a kastély-
épületet, hogy a közeljövőben hasz-

nálható legyen. Ha nem is lesz le-
hetőség egyszerre mindkét részt,
első fázisban mindenképp a főépü-
letet, majd a másikat is felújítanánk,
esetleg a B épület egy részében elő-
fordulhat, hogy néhány munkahe-
lyet is tudunk teremteni – fűzte
hozzá. 

A községvezető hangsúlyozta:
amint a tulajdonukba kerül a kas-
tély, azonnal nekilátnak a felújítását

célzó projekt elkészítésének, uniós
forrásokat szeretnének lehívni erre
a célra. A megújult impozáns ingat-
lannak pedig olyan rendeltetést
szánnának, ami a közösség javát
szolgálja. Idősotthont, valamint egy
korszerű rehabilitációs egészség-
ügyi központot álmodtak meg,
ugyanis ezek hiányoznak a környé-
ken, holott óriási az igény rájuk. 

– Mielőtt az új óvoda projektjét

elindítottuk, a szülők számtalanszor
jelezték, hogy jó lenne egy új, kor-
szerű óvoda, mivel a régi rossz ál-
lapotban van. Ez elkészült. Az
idősek ellenben azt hangoztatják,
hogy mekkora szükség lenne egy
öregotthonra, ahol a magukra ma-
radtakról is gondoskodnának. Most
az ő kérésüknek szeretnénk eleget
tenni – mutatott rá a község veze-
tője. 

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Egy lépésre a kastély megvásárlásától
Régi álom válik valóra

Újabb beruházások vannak 
kilátásban

Alig zárult le az új óvoda épí-
tése, máris több új beruhá-
zást tervez a vámosgálfalvi
önkormányzat – tudtuk meg
ottjártunkkor. A községköz-
pontbeli iskola belsejének a
teljes felújítása, az épület bő-
vítése, valamint két művelő-
dési otthon korszerűsítése
csak néhány a megvalósításra
váró projektek sorában. 

Az infrastruktúra terén rohamos
fejlődésnek voltak szemtanúi az el-
múlt évek során Vámosgálfalva
község lakói. Kiépült az ivóvíz- és
szennyvízhálózat, már 250 család rá
is csatlakozott, és azt szeretnék, ha
jövő év második feléig a lakosság
80 százaléka rá lenne kapcsolódva
a hálózatra – tette szóvá a polgár-
mester. Az önkormányzat ebben is
támogatja a lakókat, fedezik a költ-
ségek felét, hatszáz lejt. 

A község az utak minősége tekin-
tetében is élen jár, a kisebb utcák-
ban is az utolsó házig aszfaltúton
lehet eljutni, két mandátuma alatt
negyvenhárom utca korszerűsítését
tudhatja maga mögött Balogh Ele-
mér polgármester. Mint mondta,
Szőkefalván egy 200 méteres sza-
kasz maradt még hátra, azt tavasz-
szal oldják meg, miután ott is
befejezték a szennyvízhálózat ki-
építésével járó munkálatokat. 

– A fejlesztések hátterében álló
pályázataink 75-80 százalékát uniós
forrásokból finanszíroztuk, meg-
próbáltunk minden lehetőséget ki-
aknázni – tette hozzá az elöljáró.

Ha már az óvodásokkal korszerű
körülmények között foglalkozhat-
nak a pedagógusok, mintegy követ-
kező lépésben az iskolásokról is
szeretnének gondoskodni, a regio-
nális operatív program keretében
pályáznak a községközpontbeli is-
kola teljes belső felújítására, vala-
mint az épület bővítésére. A 900
ezer euró értékű projekt az elbírálás
során jelenleg éppen „a vonal alá”
került, viszont a község vezetője
bízik abban, hogy elnyerik a támo-
gatást, amelynek köszönhetően kor-
szerű körülményeket teremtenének a
diákok és tanárok számára, interak-
tív táblákkal látnák el a tantermeket,
valamint jól felszerelt szaklaborató-
riumokat rendeznének be. 

A vámosgálfalvi és szőkefalvi
művelődési otthonok felújítását is
remélhetőleg hamarosan elkezdik.
Az 500 ezer eurós uniós támogatást
ezekre elnyerték, viszont a folya-
matot késleltette, hogy nem került
kivitelező, munkaerő hiányában a
cégek nem jelentkeztek a több alka-
lommal meghirdetett versenytár-
gyalásokra. 

Mindemellett a polgármester el-
árulta, helyi alapokból, illetve
amennyiben lesz rá lehetőség, kor-
mánypénzek bevonásával szeretné-
nek végre egy új polgármesteri
hivatalt. Erre a terv már elkészült, az
elképzelés szerint az önkormányzat
mellett, külön bejáratokkal az egész-
ségügyi rendelőnek, valamint a pos-
tahivatalnak is ebben az új épületben
biztosítanak majd székhelyet. 

Jövőkép a helyi közösségnek
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Ha terved egy életre szól, embert
nevelj” – ennek jegyében dolgoz-
nak nap mint nap a közösség érde-
kében, és egyre több helybéli
döntött úgy, hogy nemcsak magot
vet, és fát ültet, hanem embert is
nevel, mégpedig otthon, a község-
ben – hangsúlyozta beszédében az
elöljáró. 

Pataki László iskolaigazgató
szerint a beruházással jövőképet
biztosítanak a helyi közösségnek.
– Jól tudjuk, hogy Európa népes-
sége csökken, sokszor halljuk ezt a
tévében, rádióban, illetve egyéb
hírfelületeken… A probléma va-
lódi, de nem másoktól kell várnunk
a megoldást, hanem mi magunk-
nak kell elkezdjük kibogozni a
gordiuszi csomót. Mi nem vész-
csengőket rázva, hanem iskolai
csengőkkel csengetve küzdünk
azért, hogy másképpen alakuljon a
jövőnk, mert a jövőt bizony mi ala-

kítjuk, és most, hogy végre kor-
szerű óvodája van Vámosgálfalvá-
nak, már sokat tettünk azért, hogy
a remény forgatókönyve valóra
váljon… Az óvoda minden közös-
ség jövőjének az alapja, ezért nem
mindegy, hogy milyen óvodába
visszük a gyermekeinket, amíg
dolgozni megyünk a mindennapi
betevőért. Reméljük, hogy ezzel a
beruházással nemcsak egy kor-
szerű épületet, hanem jövőt is biz-
tosítunk a vámosgálfalvi
közösségnek – fogalmazott az is-
kolaigazgató. 

Novák Zoltán szenátor, a szená-
tus tanügyi bizottságának alelnöke
szintén példaértékűnek tartja a vá-
mosgálfalvi önkormányzat tevé-
kenységét, hiszen odafigyelnek az
oktatásra is, és felismerték, hogy
az óvodai oktatás az oktatási rend-
szer egyik fontos alappillére, és az
a gyerek, aki ebben nem részesül,
hátránnyal indul az életben. 

Mircea Duşa prefektus is elis-
merően szólt a községben egy-
mást érő beruházásokról, mint
mondta, Balogh Elemér polgár-
mester bajnok az uniós alapok 
lehívásában. Ioan Macarie főtan-
felügyelő, valamint helyettese,
Illés Ildikó is dicsérő szavakkal il-
lették a település jövőjére nézve
rendkívül hasznos beruházást.
Illés Ildikó szerint a felújított és
kibővített óvoda bizonyítéka
annak, hogy a vámosgálfalvi kö-
zösség megértette, hogy a legjobb
befektetés a gyermek, és remé-
nyének adott hangot, hogy évek
múlva is ilyen sok gyerek lakja
majd be az épületet. 
Az interaktív tábláktól 
a mászófalig

Balogh Elemér lapunknak el-
mondta, az uniós pályázat része-
ként a minőségi játékok és oktatási
segédanyagok mellett minden ter-
met interaktív táblával, kivetítő-
vel, valamint a mozgásra való
ösztönzés jegyében mászófallal és
egyéb kellékekkel láttak el, az ud-
varon pedig ízléses játszótér várja
a község legkisebb lakóit. Ugyan-
akkor performáns, a hangot is rög-
zítő térfigyelő kamerákat is
felszereltek, ezáltal is gondos-
kodva az oda járó gyerekek biz-
tonságáról. Az épületben korszerű,
jól felszerelt konyhát is kialakítot-
tak, itt készítenek majd mindennap
friss ebédet az oda járó aprónép-
nek. A polgármester szerint a
konyhára nagy igény mutatkozott,
ugyanis már az iskolába járó gye-
rekek egy részének a szülei, illetve
pedagógusok is jelezték, hogy sze-
retnének befizetni a napi ebédre,
ugyanakkor a Diakóniával együtt-
működve idős, egyedül élő szemé-
lyeknek is lehetőséget biztosítanak
erre.

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor
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Katarzist nyújtó élményszín-
ház, imaséta, izgalmas csa-
ládi vetélkedő, mélyreható
beszélgetések és lélekben
megújító koncertek – ezek
voltak a negyedik Ő az út 
ifjúsági keresztény zenefesz-
tivál színfoltjai. A marosvá-
sárhelyi Magvető közösség és
a Regnum Christi alapítvány
rendezvénye több száz érdek-
lődőt vonzott a Maros-partra,
a huszonévesek mellett kis-
gyermekes családok, tinéd-
zsercsapatok és az idősebb
korosztály képviselői is szép
számban mentek el a maros-
szentgyörgyi Hétfákhoz 
az életet és Teremtőjét 
ünnepelni.

Túl az emberi logisztikán 
Az érkezők négyféle karkötőből

választhattak – a gyermekeknek
zöld, az ifjaknak piros, a házasok-
nak narancssárga, az időseknek
pedig kék színű járt. Amint azt 
Bereczki Zsolttól, az egyik főszer-
vezőtől megtudtuk, a szervezőcsa-
pat összesen 1600 csuklóra valót
készített elő, a legtöbb – szám sze-
rint 650 – a családosokat, 550 a fia-
talokat, 250 a gyermekeket, 150
pedig az időseket várta. Bereczki
Zsolt azt is elárulta, hogy Marosvá-
sárhelyről és vonzáskörzetéből
közel százötven fiatal vett részt a
fesztivál megszervezésében.

– Az önkéntesek parókiákról, if-
júsági csoportokból jöttek, de nem
mint a csoportok képviselői, hanem

személyes érdeklődésből. Szá-
momra újdonságként hatott, hogy a
fiatalok nem a saját rendezvényeik-
hez keresnek támogatókat, hanem
nekünk szeretnének segíteni – 
jegyezte meg a főszervező, majd azt
is elmesélte, hogy valaki egy kis-
buszt is felajánlott a szállításhoz,
mégpedig éppen akkor, amikor ki-
derült, hogy a kellékek nem férnek
fel egyetlen kamionra. Ugyanakkor
a családi programok, a belső utazá-
sok és játékok számára felállított 15
sátor több mint fele a lelkes támo-
gatóktól érkezett.

– Egy olyan közösségi összefo-
gást tapasztaltam meg, amely nem
volt előzetesen megszervezve, is-
teni indíttatásból született – tette
hozzá Bereczki Zsolt.

Az együttlétre nemcsak a megye-
székhelyről és környékéről, hanem
számos más székelyföldi városból –
Gyergyószentmiklósról, Székelyud-
varhelyről, Szentegyházáról – is ér-
keztek résztvevők, számukra a
szervezők két ötven férőhelyes au-
tóbuszt is indítottak. 

A gyergyói FeltöltŐ fesztiválon
kívül az Ő az út az egyetlen ilyen
jellegű ifjúsági keresztény rendez-
vény Erdélyben, de míg előbbin a
zeneiség hangsúlyosabb, a Maros-
parton a sátorprogramok erősítik a
fesztiváljelleget. Ez idén még hang-
súlyozottabban kifejezésre jutott,
mint a korábbi években, amikor a
koncertekkel egy időben mindössze
két-három alternatív programból le-
hetett választani.

– Fő célunk az volt, hogy aki ide
ellátogat, személyes élménnyel tá-
vozzon. Tapasztalataim szerint a

mai fiataloknak erre a nyitott-
ságra, közösségi élményre van
szükségük – mondta Bereczki
Zsolt. 
Lazán megosztott örömhír 

Mielőtt a sátorprogramokba
belekóstoltunk volna, az első Ő
az út fesztivál kezdeményező-
jével, Sófalvi Szabolcs maros-
szentgyörgyi polgármesterrel
beszélgettünk. 

– Minden területen, ahogy
az aszfaltozásnál, úgy a fiata-
lok életében is szükség van egy
jó alapra. Ennek a fesztiválnak
a fő üzenete ezt az alapot, egy
járható utat biztosítani. A két-
ezer éves keresztény kultúránk
nem véletlenül maradt fenn.
Aki az embert megalkotta, egy
értékrendet is adott neki. Az
örömhír azóta sem múlta ide-
jét, viszont a közlési, terjesztési
módját frissíteni, időszerűsíteni kell
– foglalta össze Sófalvi Szabolcs a
fesztivál lényegét. A községgazda
azt is megjegyezte, hogy idén egy
sokkal fiatalabb csapat szervezte a
rendezvényt, mint a korábbi évek-
ben, és ez a laza, családias hangu-
latban is tükröződik.
Betűhorgászat, Kairo-sátor

A fesztivál első két órája a sátor-
programokról szólt. A gyermekek-
kel érkezők a Családommal
csapatom vetélkedőn teljesíthettek
különféle kihívásokat, ezáltal saját
kapcsolataikat is erősítve, emellett
kézművesasztal, kötélmászás, óriás-
csúszda, kugli és egy óriáspuzzle is
várt a fiatalabb fesztiválozókra. Ott-

jártunkkor egyszerre két kirakós –
az Út és a Föld témájú – is készülő-
ben volt, az előbbit négyen, az utób-
bit öten rakták. Népszerűnek
bizonyult az Egy perc és nyersz ve-
télkedő is, amelyen egyénileg vagy
csapatban is részt lehetett venni. A
játékosoknak fokozatosan nehezedő
próbákat kellett kiállni, a feladatok
között igekirakás, bibliai kérdések
megválaszolása és „pufuleces”, szí-
vószálas betűhalászat is szerepelt. 

A nevével is csalogató Kairo-sát-
rat főleg a tizenéves korosztály lá-
togatta. Itt minden foglalkozás az
értékes időtöltés tematikájára épült
– erre utalt a „tartalmas idő”, „meg-
felelő pillanat” jelentésű görög „ka-
irosz” szóból született sátornév is –,
egyebek mellett önelemző felada-
tokban, illetve interjún vehettek
részt az érdeklődők, egy kifüggesz-
tett papírlapra felírhatták, hogy mit
jelent számukra a szeretet, a lélek és
a boldogság fogalma, a sátor falán
látható képeken pedig önmagukat
és Istent is beazonosíthatták.
Brazil misszionáriusok,
üzenet bekötött szemmel

Sokan voltak kíváncsiak a brazil
sátorra is, ahol a Katolikus Shalom
Közösség négy Budapesten élő
misszionáriusával ismerkedhettek

meg. A magyarul is értő négy lány
később a színpadon egy fergeteges
táncprodukcióval nyűgözte le az
egybegyűlteket. 

Az alternatív programokra szánt
két óra lejártával a legtöbb sátornál
még mindig voltak sorban állók.
Sokan szerették volna kipróbálni a
Bonus Pastor Alapítvány drog- és
alkoholfogyasztás hatását szimu-
láló szemüvegét, és az imaséta, va-
lamint az imasátor is nagy
vonzerővel bírt. 

A Sörözz a papoddal! elnevezésű
programban református lelkipászto-
rok és katolikus plébánosok vettek
részt. A kötetlen beszélgetés célja az
volt, hogy a szószékről ismert ige-
hirdetők mindennapi, emberi arcu-

kat is megmutassák az érdeklődők-
nek.

Számomra a legmélyebb megta-
pasztalást az élményszínház bizto-
sította. A helyszínül szolgáló
sátorba bekötött szemmel lehetett
belépni. A nézők a pár perces törté-
nés szereplőjévé váltak, hangokra,
illatokra, érintésekre válaszolhattak,
és a negatív példa – az élvezethaj-
hász életmódra biztató szavak és
gesztusok – után az isteni szeretet
személyre szóló üzenetével távoz-
hattak.
A kegyelem árad…

A sátorprogramok után a figye-
lem a színpad felé irányult, ahol ft.
Szénégető István katolikus plébá-
nos és Kötő Ferenc Barna reformá-
tus lelkipásztor mondott áldást. Ezt
követően Sófalvi Szabolcs köszön-
tötte a jelenlevőket, majd a maros-
vásárhelyi Blessed Dance Crew
lépett közönség elé. A csapatot a
fergeteges hangulatot teremtő brazil
misszionáriusok követték. 

Sokan Csiszér László magyaror-
szági énekes, dalszerző és zenekara
koncertjét várták a leginkább. A
magyar katolikus karizmatikus
megújulás talán legismertebb dicső-
ítésvezetőjének A kegyelem árad, és
árad és árad kezdetű dalára a
Maros-parti fák alatt egyre növekvő

tömegnek legalább a fele táncra
perdült. A koncert után a csapatjá-
tékok során gyűjthető tombolákat is
kisorsolták a szervezők, a nyeremé-
nyek között wellnessbelépő és go-
kartozás is szerepelt. 

Németh Ádám, a fesztivál mű-
sorvezetője saját útkeresésének tör-
ténetét elevenítette fel kezdetben
rejtélyes harmadik személyben,
külön kiemelve az isteni segítség
szerepét abban, hogy a keresztény
tanításoktól idegenkedő szülei elfo-
gadják elhivatottságát a fiatalok
evangelizálására. Az est utolsó fel-
lépője egy budapesti keresztény
rapper, Eddy volt, aki pörgős szöve-
gekkel, dinamikus dallamokkal és
rengeteg energiával hirdette, hogy
Ő az út.

Áldások a Maros-parton
Sok százan hirdették: Ő az út!

Készül az út

Enyedi Csaba református lelkipásztorral beszélgetnek a gyermekek Fotó: Nagy Tibor

A Blessed Dance Crew produkciója

Nagy Székely Ildikó 



„Ki asztalt terítesz az égi madár-
nak, teríts asztalt, teríts szegénynek
s árvának!…” Nem is szállhatott fel
más imádság az ég Urához a désfalvi
kultúrotthon bőségesen megterített
asztalai mellől 2019. szeptember 8-
án, Szűz Mária napján, hiszen már
másodszor terítődtek meg ezen asz-
talok olyan gyerekek részére, akik-
nek egyedül Jézus édesanyja lehet
gondviselő anyjuk.

A történet 17 esztendővel ezelőtt
kezdődött el, amikor a désfalvi re-
formátus egyházközség nőszövetsé-
gének pár tagja – Csepán Géza
lelkipásztor szeretetszolgálatra ösz-
tönző gondolatára hallgatva – kará-
csony szent ünnepe előtt
süteménycsomagokkal és termé-
kekkel bőségesen felpakolva elláto-
gatott a marosvásárhelyi Lídia és
Dorkas gyerekotthonok elhagyott
és árva gyermekeihez. Lélekemelő,
de ugyanakkor szíveket fájdalom-
mal elárasztó élményben volt része
a csapat minden egyes tagjának. És
azon karácsonytól a désfalvi refor-
mátus gyülekezet szívébe zárta ezen
gyermekeket, kitartóan – nem szal-
malángként – minden egyes kará-
csonykor a sütemény- és
termékcsomagok által elküldik sze-
retetüket és gondoskodásukat ezen
gyermekeknek. Sőt pár évvel ez-
előtt, valamint idén szeptember 8-
án – többet akarva tenni érettük –
meghívták a gyerekeket a gyüleke-
zet körébe egy egész napig tartó
együttlétre. 

A látogatásról értesülve, a gyüle-
kezet nagy odaadással kezdett el ké-
szülni: a nőszövetség tagjai bőséges
és finom ebédet főztek, az ifjak já-

tékokkal és foglalkozásokkal sze-
rettek volna kedveskedni a gyere-
keknek, a férfiak a templom és
kultúrotthon területét készítették
elő, a gyülekezeti tagok termékeket
és pénzadományokat adtak át a fo-
gadás költségeinek fedezése végett.
Úgy készült mindenki, mint amikor
rég nem látott drága gyermekeik
jönnek haza látogatóba. 

A vasárnap 11 órától kezdődő is-
tentiszteleten a helyi lelkipásztor a
Mt. 22,1 – 14. igerész alapján, a ki-
rályi menyegző példázata által hir-
dette a megtartó evangéliumot,
mely szerint sokan vannak a hiva-
talosak, de kevesen a választottak
Isten országában, és próbáljunk
meg úgy élni és hitünket cselekede-
tekben megélni, hogy ne csak hiva-
talosak, hanem mennyei Atyánk
választott gyermekei legyünk. Az
imádság rendjén – úgy, mint annak
idején Szent István királyunk Ma-
gyarországot – a mennyei Szűzanya
oltalmába ajánlotta fel ezen gyer-
mekeket, akik – megízlelve az árva-
ság keserű ízét –, megfosztattak az
anyai szeretet melegségétől és az
apai támasz biztonságától. Az ige-
hirdetést a vendég gyerekek műsora
követte, amely az általuk előadott
dalok hitelessége által mély nyomot
és örök emléket vésett mindannyi-
unk szívébe. Minden egyes szemből
szeretetet, együttérzést, fájdalmat és
tenni akarást tükröző könnyeket
csalt ki. A templomi istentiszteletet
követően a templom udvarán a ven-
dég gyerekek által szervezett vásár-
ban a hívek – néha még terméket
sem kérve – anyagilag is támogat-
hatták a gyerekotthon fenntartásá-

nak költségeit. A vásárt bőséges
ebéd és egész délután tartó falatozás
követte a vendég gyerekek és a dés-
falvi gyerekek számára a helyi kul-
túrotthonban. Az ebéd után boldog
és felszabadult gyerekricsajjal telt
meg a kultúrotthon és az előtte levő
tér, hiszen együtt játszottak a ven-
dég és a désfalvi gyerekek.

Sajnos az együttlétünket a hiány
érzete is elárasztotta, hiszen a gyü-
lekezet meghívásának – szervezési
okok miatt – a Dorkas gyerekotthon
nem tudott eleget tenni. De fájdal-
mukat enyhítette a mentő gondolat
– hogy ne maradjanak ki ők sem a
vendéglátásból: hiszen ők is a mi
gyermekeink, mondogatták az asz-
szonyok –, hogy a nekik járó finom
ebédet felcsomagolták, és így a
Dorkas otthon gyermekei hétfőn el-
fogyaszthatták a szeretetebédet a
désfalvi gyülekezet részéről. 

Együttlétünket a székely asztali
áldás hálaadó imájával fejezte be a
lelkipásztor, és útra engedte gyer-
mekeit a gyülekezet karácsonyig,
amikor újra meglátogatjuk őket.

Hálás köszönet a désfalvi gyüle-
kezet minden egyes tagjának, aki
hozzájárult lelkileg, fizikailag és
anyagilag a gyerekek fogadásának
megvalósításához, és szeretettel
árasztotta el ezen gyermekek életét
egy nap erejéig. Köszönjük szépen
Székely László polgármesternek,
hogy díjmentesen használatra bo-
csátotta a kultúrotthont az ebéd és a
tevékenységek lebonyolítása végett.
Isten gazdag áldását kívánjuk az
imádkozó és szorgos kezekre és a
bőségesen adakozó szívekre. 

Csepán Géza ref. lp.

Szeptember 21-én, szombaton a
13. alkalommal tartja meg az Erdé-
lyi Kárpát-egyesület Marosvásárhe-
lyi Osztálya a
Teleki-teljesítménytúrát a Görgé-
nyi-havasokban. A kijelölt útvona-
lak Görgényüvegcsűrről indulnak. 

A résztvevők gyalog 10, 22, 40
km-es ösvényen, a kerékpárosok
35, 55 km-es távokon mérhetik fel
erőnlétüket. A túra érinti a Görgé-
nyi-havasok egyik legszebb részét,
a Szászpad, Jód-mező, Széles-tető,
Moica-mező főgerincet, ahonnan
remek a kilátás vidékre és a távo-
labbi Kelemen-havasokra. 

A rendezvény napján, 21-én au-
tóbusz indul Marosvásárhelyről
Üvegcsűrre és este vissza. Helyfog-

lalás a 0745-107-655-ös telefonszá-
mon. A rendezvénnyel kapcsolatos
bővebb információ a túra https://te-
leki.ekemvh.ro honlapján és a
www.facebook.com/TelekiTrail Fa-
cebook-oldalán. A verseny zökke-
nőmentes lebonyolítása érdekében
a szervezők kérik az érdeklődőket,
hogy használják az online bejelent-
kezést a https://teleki.ekemvh.ro/
elérhetőségen. Az idén a díjakat a
Dockyard, a Columbia, a marosvá-
sárhelyi Outland és Sportmaniac.ro
sporttermékeket forgalmazó cégek
biztosítják. Támogatók, társszerve-
zők a Maros Megyei Tanács, a
Maros Megyei Speciális Barlangi
és Hegyimentő Szolgálat, az Isostar
és a Blondy Románia. (v.gy)

Lehet jelentkezni 
a 13. Teleki-teljesítménytúrára

Az ombudsman a közlekedésbiz-
tonság javítását kéri a hatóságoktól
azt követően, hogy európai statisz-
tikák szerint az unió tagállamai
közül Romániában történik a leg-
több súlyos közlekedési baleset –
tájékoztatott az intézmény hétfői
közleménye.

A dokumentum szerint a vonat-
kozó statisztikai adatok közzététele
után az ombudsman megpróbált fel-
világosítást kérni a közúti és a vas-
úti infrastruktúrát kezelő
hatóságoktól, valamint a rendőrség-
től, de konkrét, használható választ
nem kapott.

Egyebek mellett azt ajánlja a ha-
tóságoknak: építsenek korlátot az
utak menti meredek oldalakhoz;
sürgősen javítsák ki a megrongáló-
dott utakat, felüljárókat, hidakat és
völgyhidakat; szereljenek sávelvá-
lasztókat, különösen kanyarokban
és olyan útszakaszokon, ahol nagy
sebességgel lehet haladni; telepítse-

nek rögzített sebességmérőket a
helységek bejáratához és a telepü-
lések közé, különösen a nagy for-
galmú utakon és az autópályákon;
útburkolatra festett, jól látható je-
lekkel erősítsék meg a közlekedési
táblák jelzéseit; sürgősen találjanak
megoldásokat azon útszakaszok
esetében, ahol gyakran alakul ki
torlódás. 

Az oktatási minisztériumot fel-
kéri többek között, hogy minden
szinten foglalja bele a tantervbe a
közlekedésbiztonság oktatását. 

Az egészségügyi minisztérium
feladatai közé tartozik az ombuds-
man szerint a gépjárművezetői al-
kalmassági vizsga elvégeztetése,
hogy intézkedéseket foganatosítson
az egészségi okokból bekövetkező
balesetek számának csökkentése ér-
dekében, illetve hogy megkülön-
böztető jellel lássa el azokat a
gyógyszereket, amelyek ellenjavall-
tak járművezetés esetén. (Agerpres)

Az Országos Audiovizuális Ta-
nács csütörtöki ülésén – a
Mikó Imre Jogvédelmi Szol-
gálat panasza alapján – újabb
10.000 lejes bírságot szabott
ki a B1 Televízióra, a Lumea
lui Banciu július 2-i adása
miatt – tudtuk meg a szolgá-
lat szerkesztőségünkbe eljut-
tatott közleményéből. 

A közlemény szerint a műsorban,
amely többek között a kisebbségi
oktatásról szólt, Borboly Csaba,
Hargita megye tanácselnökének az
a kijelentése okozott felháborodást,
miszerint a Hargita megyei magyar
kisebbséghez tartozó diákok más
kategóriájú román érettségi vizsga
szerint kellene megmérettessenek. 

„Ennek kapcsán Banciu méltány-
talan kijelentéseket tett az adásban,
és személyi jogokat sértett, amikor
Borboly Csaba elnököt senkinek
nevezte, megkérdőjelezte a megye-
vezető hitelességét, hangsúlyozva,
hogy nincs joga Hargita megye
helyzetéről beszélni, hiszen ő nem
tanügyminiszter, hanem egy senki,
aki hivatalosan semmilyen etniku-
mot nem képvisel.”

A műsorvezető a magyar nyelv-
ről azt állította, hogy tulajdonkép-
pen nem létező nyelv, és hogy a
magyarok az egyetlenek, akik nem
tudják beszélni annak az államnak
a nyelvét, amelyben élnek, „mert
annyira buták, hogy egyszerűen

nem képesek megtanulni románul”.
Majd Borboly újabb szidalmazása
között kifejti, hogy a megyei tanács
elnökének szavaiból az tűnik ki,
hogy Hargita megye Budapesthez
tartozik. Borboly Csabát szánalmas
korcsnak nevezte (jigodie patentă).
Végezetül Banciu azt mondta, hogy
aki nem ismeri a román nyelvet,
annak irány haza! Oda, ahol a ma-
gyarok képzelik, hogy a hazájuk
van, Magyarországra!

„Üdvözlöm az Országos Audio-
vizuális Tanács mai döntését, hi-
szen megengedhetetlen a romániai
televíziókban az ilyen stílusú véle-
ménynyilvánítás. A műsorvezetők
részéről lehet és kell is kritikát meg-
fogalmazni a közéleti szereplőkkel
szemben, de azt gondolom, hogy
ebbe a »szánalmas korcs« kifejezés
nem fér bele. Továbbá, a világ
egyetlen nyelvéről sem szabad így
nyilatkozni, ahogy a magyar nyelv-
ről nyilatkozott Banciu. Kijelen-
tései az egész magyar kultúrával és
közösséggel szemben sértők. Az er-
délyi magyarok román állampolgár-
ként Románia polgárai, senki nem
küldheti el őket más országba. Min-
den körülmények között visszauta-
sítjuk ezt a fajta retorikát” –
nyilatkozta Benkő Erika, a Mikó
Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője
– olvasható a Mikó Imre Jogvé-
delmi Szolgálat sajtóirodája által ki-
adott közleményben. (mózes)

Az ombudsman 
a közlekedésbiztonság 

javítását kéri a hatóságoktól

Az erdélyi magyarok ócsárlásáért
Ismét 10.000 lejre bírságolták

meg a B1 tv-t 

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Szeptember 7-én a Babeş–Bolyai
Tudományegyetemen 1965-ben
végzett magyar matematikatanárok
találkozóját rendezték meg Nyárád-
szeredában. A találkozón a résztve-
vők Svédországból, Hargita,
Kovászna, Kolozs és Maros megyé-
ből voltak: Csíkszeredából Kovács
Katalin, Sepsiszentgyörgyről Ba-
logh Attila, Nagyenyedről Simon
János, Kolozsvárról Vincze (Máthé)
Magda akadémikus és Péterfi
Enikő, Brassóból Miklós (Szörnyi)
Anna, Stockholmból Jani István,
Nyárádszeredából Janka László,
Nyomátról Kovács (Székely) Mar-
git. A fogadás ünnepélyes keretek
között a Bocskai István líceumban
volt. Székely viseletbe öltözött 
diákcsoport üdvözölte a találkozó-
kat, és Ady Endre, Petőfi Sándor

verseit szavalták. A fogadáson részt
vett Tóth Sándor polgármester, aki
a várost mutatta be fejlődésében. A
líceum igazgatója, Fülöp Laszló be-
szélt az új emeletes épületben folyó
oktatásról, és kihangsúlyozta, hogy
magyarországi támogatással kor-
szerű gépekkel szereltek fel autóve-
zetés-felkészítésre alkalmas szak-
műhelyt.

A fogadás után koszorút helyez-
tek el a Bocskai-szobornal és meg-
nézték a református templomot,
majd elindultak Szentimrére. Itt 
Kelemen Margit nyugalmazott ma-
gyar szakos tanárnő bemutatta saját
tájházát, gyűjteményében értékes,
múltból összegyűjtött tárgyak, szőt-
tesek, viseletek és vidéken használt
egyszerű gépek találhatók.

A tájház megnézése után folytat-

ták az útjukat Márkodon keresztül
Mikháza felé. A helységbe érkezés
előtt megnézték a mikházi temetőt,
ahol 14. századi kápolna van, és a
mellette levő hatalmas, 350 éves
hársfát. Megnézték a Csűrszínházat,
amelyet a Szélyes Ferenc színész ki-
tartó, fáradságos munkájával hozott
létre, a Salat Dénes által adományo-
zott bútorokkal berendezett szobát,
a ferences kolostort. 

Nyárádszeredában az estebéden
nyárádmenti nótacsokor kíséreté-
ben meséltek egymásnak pályafutá-
sukról. Minden kolléga érzelmileg
feltöltődve távozott, meggyőződve,
hogy olyan nemzedéket neveltek és
tanítottak, akikre bátran bízhatják
nemzeti értékeink átadását és ápo-
lását. 

Janka László

Találkozó

„Angyalok” látogatása 

8 NÉPÚJSÁG _____________________________________________ NYILVÁNOSSÁG – KÖZÉLET____________________________________ 2019. szeptember 17., kedd



Balázs Attila negyedóra alatt
legyőzte Ilja Marcsenkót a Ma-
gyarország – Ukrajna tenisz-
Davis-kupa-osztályozó hétfőn
befejezett ötödik mérkőzésén,
ezzel a magyarok 3-2-re nyertek,
és bennmaradtak a világcsoport-
ban.

A csata utolsó meccse vasár-
nap sötétedés miatt a második
szettben 5:5-nél félbeszakadt a
budapesti Sport 11 központban,
erről Richter Attila, a szövetség
főtitkára ezt mondta az MTI-
nek: „A nemzetközi szövetség
szabályai alapján villanyfényes
rendezéshez legalább 1200 luxot
kell biztosítani, ezt az áprilisi
ATP-tornára brutális aggregáto-
rokkal megoldottuk, de most a
korai kezdés miatt nem költöt-
tünk erre még 50-80 millió forin-
tot. Legalább nyolc órát kell
biztosítani napfényes játékhoz,

ezért kezdtünk délelőtt. Két éve,
az oroszok elleni párharcban
pénteken 15 órakor volt az első
meccs, akkor muszáj volt ko-
moly világítást kiépíteni. Most a
vártnál hosszabb mérkőzések
miatt vis major helyzet alakult
ki, amelyet így tudtunk megol-
dani. Úgy is mondhatnánk, hogy
mi a hagyományokhoz híven ra-
gaszkodunk a háromnapos lebo-
nyolításhoz” – tette hozzá
tréfásan a főtitkár.

A hétfői pótnapon már sze-
rény körülmények várták a részt-
vevőket a Kamaraerdőnél: a
büfék, VIP-helyiségek, üzletek a
sajtósátorral együtt eltűntek, a
munkanap ellenére viszont így is
mintegy kétszázan gyűltek össze
a lelátókon, családias hangulatot
teremtve. A játékosok a hétvégi-
hez hasonló nyárias melegben
kezdték meg a bemelegítést.

A „ráadás” 17 percig tartott, a
világranglistán 136. magyar elő-
ször elvette riválisa adogatását,
majd a harmadik meccslabdáját
kihasználva – közben Mar-
csenko bréklehetőségnél hajszál-
nyival kiütötte a labdát –
diadalmaskodott.

A DK-osztályozón győztes
magyarok így maradnak az elitet
felvonultató világcsoportban, és
februárban ismét selejtezőt vív-
hatnak a madridi döntőbe jutá-
sért. A vesztes ukránok egy
osztállyal lejjebb, az Euro-afri-
kai zóna I-es csoportjában kez-
dik meg a 2020-as évet.

A magyarok sikerükkel egy-
ben szépítettek az ukránok elleni
mérlegükön, ugyanis az előző
két párharcot – 1997-ben a
Római Teniszakadémián és
2005-ben Donyeckben – az el-
lenfél nyerte.

Davis-kupa: 
A világcsoportban maradtak a magyarok * Spanyolország megnyerte a kínai férfi-kosárlabdavilágbajnokságot, miután

a döntőben 95:75-re nyert Argentína ellen. A dél-amerikaiak számára a második
negyedben összeszedett 17 pontos hátrány döntőnek bizonyult. A legjobb játé-
kosnak Ricky Rubiót választották.

* Labdarúgó 1. liga, 9. forduló, vasárnapi eredmények: Jászvásári CSM Po-
litehnica – Nagyszebeni Hermannstadt 0-0, CSU Craiova – Bukaresti FCSB 0-
1. Az élcsoport: 1. Kolozsvári CFR 20 pont/9 mérkőzés, 2. Medgyes 18/8, 3.
Jászvásár 16/9.

* Labdarúgó 2. liga, 7. forduló, vasárnapi eredmények: Aradi UTA – CS Mi-
oveni 1-1, Campionii FC Argeş Piteşti – Bukaresti Rapid 0-2. Az élcsoport: 1.
Turnu Măgurele 19 pont, 2. Bodzavásári Gloria 16, 3. Mioveni 15.

* Labdarúgó NB II, 8. forduló: Szeged-Csanád – Csákvár 5-3, Vác – Tisza-
kécske 0-0, Szolnok – ETO FC Győr 0-2, Siófok – Budaörs 2-0, Gyirmót FC
Győr – Dorog 1-2, Szombathely – Soroksár 0-1, Budafok – Ajka 1-3, MTK –
Kazincbarcika 1-0, Nyíregyháza – Vasas 0-2. Az élcsoport: ETO FC Győr 17
pont, 2. Siófok 16, 3. Budafok 15.

Röviden

Kezdődik a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportköre
Az E, az F, a G és a H csoport első fordulós mérkőzéseivel kedden megkez-

dődnek a 2019–2020-as szezon főtáblás küzdelmei a labdarúgó Bajnokok Li-
gájában.

A mai program:
* E csoport: SSC Napoli (olasz) – FC Liverpool (angol) (22.00 óra, TV: Di-

giSport 2, Telekom Sport 2, Look Sport), Salzburg (osztrák) – Genk (belga)
(22.00, DigiSport 4 – párhuzamos közvetítés)

* F csoport: Internazionale (olasz) – Slavia Prága (cseh) (19.55, DigiSport 1,
Telekom Sport 2, Look Plus), Borussia Dortmund (német) – FC Barcelona (spa-
nyol) (22.00, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)

* G csoport: Olympique Lyon (francia) – Zenit (orosz) (19.55, DigiSport 2,
Telekom Sport 3, Look Sport), Benfica (portugál) – Lipcse (német) (22.00)

* H csoport: Chelsea (angol) – Valencia (spanyol) (22.00, DigiSport 3, Tele-
kom Sport 4), Ajax Amsterdam (holland) – Lille (francia) (22.00, DigiSport 4 –
párhuzamos közvetítés, Telekom Sport 4)

Szenzációsnak értékelhető ered-
ményt ért el Románia ifjúsági női röp-
labdacsapata az Egyiptomban rendezett
korosztályos világbajnokságon, ahol a
6. helyen végzett. Az utóbbi évtizedek-
ben a román röplabda-válogatottak –
bármilyen szinten – számára már az is
jelentős eredmény volt, ha sikerült a
kontinentális döntő tornán részt venni,
évek óta először az idén indulhatott vb-
n női röplabdacsapat, ahol ráadásul az
élmezőnyben végzett.

Számunkra ez azért figyelemre

méltó, mert a kezdőcsapatnak a felét,
három játékost a Marosvásárhelyi CSM
adta! Florina Murariu, Mara Dumit-
rescu és Denisa Ionescu már az európai
ifjúsági olimpiai fesztiválon is bizonyí-
tottak, ezüstérmet szereztek. A három
játékos a marosvásárhelyi csapat tagja-
ként, Predrag Zucovic edző szerb mód-
szereinek köszönhetően is emelte erre
a szintre a játékát, amellyel egyébként
bejuttatták a marosvásárhelyi csapatot
az A1 osztályba. Köszönetül a város el-
zárta a pénzcsapot...

Az egyiptomi vb-n a selejtezőcso-
portban Románia válogatottja Argentí-
nát 3-0-ra, Fehéroroszországot 3-1-re
verte. Miután biztos volt a továbbjutás,
kisebb kiengedés következett (2-3 
Thaifölddel), majd egy szoros vereség
Oroszországgal (2-3), amelytől az
olimpiai fesztivál döntőjében három
szettben kaptak ki. Az egyenes kieséses
ágon következett egy Törökország el-
leni szenzációs 3-0, a negyeddöntőben
pedig a sportág egyik monstrumának
számító Kína elleni vereség (0-3). A
helyosztókon aztán a csapat 3-0-ra
nyert a szinte állandó olimpiai résztve-

vőnek számító Peru
ellen, míg az 5. helyért
nagyon szoros szetteket
játszott Japánnal, ahol a
röplabdát szinte már-
már vallásos rajongás
veszi körül. Jegyezzük
meg, hogy Olaszor-
szágot – amely végül
ezüstérmet nyert az
egyiptomi világbajnok-
ságon, és nagy csatában
maradt alul a döntőben
2-3-ra az Egyesült Ál-
lamokkal szemben – az
európai fesztivál elő-
döntőjében legyőzte ez
a csapat! (bálint)

Hatodik hely a világbajnokságon
A Telekom Veszprém

házigazdaként 40-28-ra le-
győzte az ukrán Motor Za-
porizzsja csapatát a
férfikézilabda Bajnokok
Ligája csoportkörének
első fordulójában, vasár-
nap.

A norvég Kent Robin
Tönnesen vezérletével re-
mekül kezdtek a hazaiak,
de a folytatásban öt percig
nem dobtak gólt, és ez
elég volt az ukránoknak a
felzárkózáshoz. A husza-
dik percben a vendégek
jobbátlövőjét, Szta-
nyiszlav Zsukovot piros
lappal kizárták a játékve-
zetők, mert védekezés
közben megütötte Lékai
Máté arcát. Ezt követően
ismét hatékonyan kézilab-
dáztak a veszprémiek, és Sterbik Árpád védéseire
alapozva négygólos előnybe kerültek a szünet
előtt.

A második félidőt 4-0-s sorozattal kezdték a
házigazdák, akik Tönnesen és Dragan Gajic újabb
találataival növelték a különbséget, és tulajdon-
képpen ekkor döntötték el a meccset (24-16). A
43. percben alakult ki először tízgólos különbség
a csapatok között, ekkor a Motor Zaporizzsja időt
kért, ám a játék képe a továbbiakban sem válto-

zott, és a Veszprém a vártnál is magabiztosabban
győzött.

A hazaiak közül Dragan Gajic és Kent Robin
Tönnesen, a vendégektől pedig Barisz Puhovszkij
és Aidenas Malasinskas jutott el hat gólig.

Az előző idényben ezüstérmes Telekom Veszp-
rém szombaton a német THW Kiel együttesét fo-
gadja a BL csoportkörében, a MOL-Pick Szeged
pedig vasárnap a francia Paris Saint-Germain ven-
dége lesz.

Fölényes sikerrel kezdett a Veszprém 
a férfikézilabda BL-ben
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Eredményjelző
Tenisz-Davis-kupa-osz-
tályozó: Magyarország
– Ukrajna 3-2
Egyéni mérkőzések: Ba-
lázs Attila – Ilja Mar-
csenko 6:4, 7:5,
Fucsovics Márton –
Szerhij Sztahovszkij
7:5, 3:6, 6:7 (3-7), Ba-
lázs Attila – Szerhij
Sztahovszkij 4:6, 3:6,
Fucsovics Márton – Ilja
Marcsenko 6:3, 6:2
Páros mérkőzés: Fucso-
vics Márton, Balázs 
Attila – Szerhij Szta-
hovszkij, Gyenyisz
Molcsanov 7:6 (7-1),
3:6, 6:3

A győztes Balázs Attila az ukrán Ilja Marcsenko elleni mérkőzés végén a Magyarország – Uk-
rajna Davis-kupa-osztályozón Budapesten, a Sport 11 központban 2019. szeptember 16-án. A
magyarok összesítésben 3-2-re nyertek, és bennmaradtak a világcsoportban. 

MTI/Koszticsák Szilárd

Világbajnok a spanyol férfi-kosárlabdaválogatott Fotó: Marca

Módosítottak a kupában
Miután a visszalépett Bukaresti

CSM helyét a CSO Voluntari vette
át a női röplabda A1 osztályban, a
sportági szövetség módosította a
Románia-kupa párosításait is. Az új
program szerint a selejtező körben a
Marosvásárhelyi CSM ellenfele
nem változik, a Galaci Belorral mér-
kőzik idegenben. A győztes csapat
ellenfele a negyeddöntőben azonban
a bajnok Balázsfalva lesz, oda-visz-
sza párharcban.

Fotó: alba24

Svájcban döntetlennel kezdett a Dinamo
Döntetlennel indította szerepléssorozatát a

férfikézilabda Bajnokok Ligája D csoportjában
a Bukaresti Dinamo. A fővárosi alakulat ember-
hátrányban szerezte meg az utolsó találatot a 28-
28-ra zárult mérkőzésen, a svájci Kadetten
Schaffhausen otthonában, miután a tunéziai ide-
genlégióst, Kamel Alouinit végleg kiállították a
játékvezetők. A román bajnok az első negyedóra
elteltével került először kétgólos előnybe (9-7),
addig inkább a házigazdák vezettek. A találkozó
kiegyenlített maradt, szünetben a Dinamo 15-14-

es előnyét regisztrálta az eredményjelző. A má-
sodik játékrészben a Kadetten a maga javára for-
dította az állást, és hosszabb ideig megtartotta a
kétgólos fórt (23-21, 24-22, majd 27-25), aztán
a bukarestiek jöttek fel újra, és egyenlítettek. S
bár a svájciak még egyszer betaláltak, Bannour
is eredményes volt, így 28-28-ra zárult az ösz-
szecsapás. A Dinamo legeredményesebb játéko-
sai Ante Kuduz és Amine Bannour voltak, hat,
illetve öt találattal. A fővárosi gárda legközelebb
szerdán játszik, hazai pályán az IFK Kristianstad
csapatát fogadja.

Igor Szoroka, az ukrán Zaporizzsja játékosa (k), valamint a veszprémi Dragan Gajic (b) és
Omar Jahja a férfikézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében játszott Telekom Veszprém –
Motor Zaporizzsja mérkőzésen a Veszprém Arénában 2019. szeptember 15-én. A magyar csapat
40-28-ra győzött. MTI/Bodnár Boglárka



Maros Megyei Tanács

Álláshirdetés
A Maros Megyei Tanács versenyvizsgát szervez az

Urbanisztikai és Területrendezési Igazgatóság ur-

banisztikai osztályának osztályvezetői tisztségére.

A versenyvizsga részvételi feltételei, valamint a

bibliográfiai anyag elérhető a Maros Megyei Tanács

honlapján: http://www.cjmures.ro.

A vizsgával kapcsolatos további információk kérhe-

tők a Maros Megyei Tanács székhelyén (Győzelem

tér 1. szám), a 63-as irodában Cismaş Lucia Felici-

ától, a humánerőforrás-osztály munkatársától, il-

letve telefonon a 0265-263-211, 1236 belső

számon, faxon a 0372-651-236, valamint e-mailben

a cismas.lucia@cjmures.ro címen. 

Közlemény
Marosvásárhely Megyei Jogú Város emlékezteti az

adófizető magán- és jogi személyeket, hogy a 2019-es
évre az épület-, telek- és járműadó befizetésének máso-
dik határideje szeptember 30. E nap után havonta vagy

hónaprész után 1%-os késedelmi kamatot számolnak fel.
A helyi adókat és illetékeket be lehet fizetni készpénzzel és bank-

kártyával a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadó-
iban, a magánszemélyek pedig a Tudor lakónegyedben található
adóbegyűjtő irodában is, valamint a ghiseul.ro elektronikus por-
tálon.

Felkérjük önöket, hogy határidőre törlesszék adóikat és illeté-
keiket, hogy elkerüljék a késedelemért felszámolt többletkiadáso-
kat.

A helyi adókra és illetékekre vonatkozó összes formanyomtat-
vány, a szükséges okiratok, a kifizetési kötelezettségeknek megfe-
lelő IBAN-kódok (bankszámla-azonosítók) megtalálhatóak
intézményünk www.tirgumures.ro honlapján, az Adók és illetékek
gombra kattintva.

Szövérfi László ügyvezető igazgató
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Az Imatex Rt. 
a következő szakmákba alkalmaz sürgősen tapasztalattal

rendelkező személyeket:
– MAróS opErÁToroKAT számvezérlésű (CNC-) marógépekre;
– ESzTErGÁLyoS opErÁToroKAT számvezérlésű (CNC-)
gépekre;
Versenyképes bérezést ajánlunk.
Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük leadni: Marosszentanna
(Sântana de Mureş), Morii utca 49J szám (ami a marosvásárhelyi
Mureşului utca meghosszabbításában van) vagy e-mailben:
resurseumane@imatex.ro címre; vagy faxon: 0265-269-302.

Bővebb felvilágosítás a 0265-260-805-ös telefonszámon.

Az Imatex Rt. 
a következő szakmákba alkalmaz tapasztalattal rendelkező

személyeket (nyugdíjasokat is):
– UNIVERZÁLIS MARÓSOKAT;
– ESZTERGÁLYOST;
– MARÓST BOHRwERKRE;
– LAKATOSOKAT;
– MIG/MAG HEGESZTőKET;
– IPARI FESTőKET;
– BÁDOGOST;
– TAKARÍTÓNőT (részmunkaidővel);
Versenyképes bérezést ajánlunk.
Az önéletrajzokat a cég székhelyére kérjük benyújtani: Maros-

szentanna (Sântana de Mureş), Morii utca 49J szám (ami a maros-
vásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van) vagy
e-mailben: resurseumane@imatex.ro címre; vagy faxon: 0265-269-
302.

Bővebb felvilágosítás a 0265-260-805-ös telefonszámon.

A marosvásárhelyi APICOLA KFT. 
méhészszakképzést indít 

A képzést elvégzők a Munka-, Családügyi és Eesélyegyenlőségi Minisztérium, valamint a Tanügyi,
Kutatási és Ifjúságügyi Minisztérium által akkreditált bizonyítványt kapnak. 

Feliratkozni a kft. székhelyén lehet, Marosvásárhelyen, az 1918. December 1. út 35. szám alatt, ok-
tóber 31-ig. 

Az iratkozáshoz szükséges iratok:  
• a személyazonossági másolata
• végzettséget igazoló diploma, vagy legalább a VIII. osztály elvégzését igazoló irat
• orvosi igazolás
Részvételi díj 450 lej, diákoknak és egyetemistáknak 400 lej.

Cristina Cojocaru igazgató  

Ismeretlen tettesek betörtek a hét végén a
Temes Megyei Nyugdíjpénztár épületébe.
Rendőrségi források szerint mintegy 200 ezer
lejt loptak el.

A rendőrséget hétfő reggel értesítették arról, hogy
betörés történt a nyugdíjpénztárnál. 

Az ügyben nyomozás indult, a rendőrök a térfigyelő
kamerák felvételei alapján próbálják azonosítani a tet-
teseket.

Hétfő reggel a nyugdíjpénztár zárva maradt a nagy-
közönség előtt, az intézmény vezetőségét nem lehetett
elérni, hogy tájékoztassanak a részletekről. (Agerpres)

A nyomozó hatóságok elkezdték rekonstru-
álni hétfőn az Alexandra Măceşanu és Luiza
Melencu meggyilkolásával gyanúsított 
Gheorghe Dincă részvételével az Alexandra
eltűnésének napján történteket. 

Az akció alatt Dincăt többször kifütyülték mind
Dobrosloveni-ben, mind Caracalban.

Alexandra Măceşanu szülei nem vesznek részt a re-
konstrukción, de ott vannak Dincă caracali háza előtt
a másik eltűnt lány, Luiza Melencu családtagjai.

Hétfő reggel Dincăt Alexandra Măceşanu szülőfa-
lujába, az Olt megyei Dobrosloveni településre vitték,
ahol július 24-én állítólag felvette autójába a stoppoló
lányt, hogy a caracali Mihai Viteazul líceumhoz szál-
lítsa. 

Dincă 11 órakor a lány szerepét játszó, összekö-
tött kezű rendőrnővel ment be saját lakásába. A rend-
őrnő a gépkocsi hátsó ülésén ült. A rekonstrukciót

segíti a Dincă házába szállított műanyag próbababa
is.

Gheorghe Dincăt két nappal ezelőtt átszállították az
Olt megyei rendőr-főkapitányság fogdájába, hogy
aztán onnan Caracalba vigyék a történtek rekonstruá-
lása érdekében. A folyamat több napig is eltarthat. 

A férfi caracali lakásán júliusban végzett házkuta-
táskor a hamu között csontmaradványokat találtak egy
hordóban. Később a Szervezett Bűnözés és Terroriz-
mus Elleni Ügyészség (DIICOT) azt közölte, hogy a
genetikai vizsgálatok szerint a csontdarabok 99,93 szá-
zalékos bizonyossággal Alexandra Măceşanutól szár-
maznak. 

Gheorghe Dincă a kihallgatások során beismerte,
hogy július 25-én megölte a 15 éves Alexandra Măce-
şanut, majd elégette a holttestet. Állítása szerint ő ölte
meg az idén áprilisban eltűnt 18 éves Luiza Melencut
is. (Agerpres)

Betörtek a Temes Megyei Nyugdíjpénztár épületébe
Kétszázezer lejt loptak el

Rekonstruálják az Alexandra eltűnésének 
napján történteket

Csaknem 1,21 millió külföldi látogatót szállásoltak
el a romániai kereskedelmi szálláshelyeken az idei első
fél évben; a külföldi turisták összesen 3,15 milliárd lejt
költöttek el az országban, ami személyenként átlagban
2.609,7 lejt jelent – derül ki az Országos Statisztikai
Intézet (INS) hétfőn közölt kimutatásából. 

Az év első hat hónapjában Romániába látogató kül-
földiek közül a legtöbben – 56,1% – üzleti célból ér-
keztek (kongresszusokon, konferenciákon,
tanfolyamokon, vásárokon, kiállításokon vettek részt),
43,9% magáncélból jött (itt töltötte szabadságát, kul-
turális vagy sportrendezvényeken vett részt, megláto-
gatta barátait, rokonait, vásárolni, orvosi kezelésre jött,
átutazóban volt stb.).

A statisztikák szerint a legtöbb pénzt, kiadásuk mint-
egy 49,9%-át szállásra költötték a turisták, akik túl-
nyomó többsége – 91,2% – szállást és reggelit
magában foglaló ellátást választott.

Az INS kimutatásai szerint továbbá a külföldi lá-
togatók 48%-a turisztikai ügynökségen keresztül
jött, 34,1%-uk pedig maga szervezte meg az utazá-
sát. 

A legtöbben, azaz a turisták 80,3%-a, repülővel ér-
keztek Romániába, 11%-uk saját gépkocsival, 7,1%-
uk autóbusszal, 1,6%-uk pedig más szállítóeszközzel
(vonattal, valamilyen vízi járművel, bérelt autóval, mo-
torbiciklivel) jött az országba – mutat rá az INS közle-
ménye. (Agerpres)

A külföldi látogatók személyenként átlagban
2.609,7 lejt költöttek el Romániában

Robusztus növekedést könyvelhetett el idén a biz-
tosítások piaca – nyilatkozta a Pénzügyi Felügyeleti
Hatóság (ASF) elnöke. Leonardo Badea szerint idén
ez idáig 7,8 százalékkal nőtt a biztosítási szektor díj-
bevétele. A szakember szerint örömre ad okot, hogy
az életbiztosítási üzletág továbbra is növekvő tenden-
ciát mutat (+4,6%), mint ahogyan az egészségbizto-
sítási szektor is (+24%). A lakásbiztosítások piaca 6

százalékkal nőtt, ezen belül a fakultatív biztosítások
díjbevétele 7 százalékkal, a kötelező lakásbiztosítá-
soké 4 százalékkal emelkedett, 8,4 százalékos növe-
kedést könyvelhetett el a tűz- és
elemikár-biztosítások piaca is. A biztosítási piac nö-
vekedésének motorja azonban továbbra is a gép-
jármű-biztosítás, ez teszi ki a biztosítások 57
százalékát. (Agerpres)

Nőtt a biztosítások piaca

2017-ben a személygépkocsi jelentette a legfőbb
közlekedési eszközt a belföldi utak esetében az Euró-
pai Unió tagállamaiban, messze megelőzve a vonatot
vagy a buszt – derül ki az EU statisztikai hivatala, az
Eurostat által hétfőn nyilvánosságra hozott adatsorok-
ból. Az EU-ban megtett kilométerek 83,3 százalékát

autóval tették, a második a busz és a troli 8,8 százalék-
kal, a harmadik pedig a vonat 7,9 százalékkal. Litvá-
niában járnak a legtöbben autóval (a megtett
kilométerek 91,1 százaléka), majd Portugália (88,5%),
Szlovénia (86,8%) és Románia (80,3%) következik.
(Mediafax)

A legfőbb közlekedési eszköz az autó



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADó 2 szobás tömbházlakás. Tel.
0756-926-447, 0747-699-113. (23/4364)

ELADó udvaros, kertes lakás (2
szoba, konyha, fürdőszoba, terasz)
Marosvásárhelyen. Tel. 0749-923-
038, 0758-361-416. (1/4393-I)

ELADó terület Jedden. Tel. 0753-
527-655. (3/4055-I)

JEDDEN eladó 8 ár telek. Tel. 0742-260-
509. (7/4162)

ELADóK 1,5-2 kg közötti vegyes
hasznú csirkék, 8 lej/kg. Érdeklődni
8-16 óra között a 0265/331-016 és
0730-713-205-ös telefonszámokon.
(64023-I)

TŰzIFA eladó: bükk, gyertyán, 140 lej.
Tel. 0740-570-753, 0745-793-465.
(3/4385)

KÉTSzoBÁS lakás kiadó a Fortuná-
nál. Tel. 0740-124-154. (1/4411-I)

MINDENFÉLE

KÉSzÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (14/4255)

VÁLLALUNK tetőfedést, szigetelést
polisztirollal, bármilyen kisebb javí-
tást. Tel. 0744-227-906, Misi.
(4/4376-I)

EGy IDŐS HÁzASpÁr mellé (75,
86 évesek) keresünk hosszú távra
megbízható ápolót a balatoni há-
zukba, bentlakással, havi váltásban
kellene a segítségükre lenni. Mind-
ketten demenciában szenvednek, és
a mindennapi teendők ellátásában
kellene nekik segíteni. Tel. 0751-058-
165. (sz.-I)

IDŐS, BETEG NŐ gondozását vállalom.
Tel. 0756-610-200, 0759-668-333.
(4/4323)

A STANDArD UNIVErSAL
CoNSTrUCT KFT. 10% kedvez-
ménnyel vállal tetőjavítást, ácsmun-
kát, homlokzati munkát, festést,
polisztirénnel való bevonást, bitume-
nes szigetelést, a tetőszerkezet teljes
kicserélését. Az ügyfél anyagával is
dolgozunk. Tel. 0736-045-781.
(4/4274-I)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát sze-
retne, akkor válasszon minket! Cé-
günk garanciás munkát vállal. Tel.:
0742-344-119. (14/4353-I)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, csatorna-
javítást, bármilyen szigetelést, festést,
vakolást stb. Tel. 0724-609-419. (8/3957)

TETŐJAVÍTÁS 25% őszi kedvez-
ménnyel nyugdíjasoknak. Tel. 0747-
816-052. (5/4275)

FUVArT, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-
543-104. (7/3460-I)

VÁLLALJUK bármilyen tető javítá-
sát, ácsmunkát, fémcserép- és kerá-
miacserép-szerelést. Minőségi
munkát végzünk, garanciát vállalunk.
Nemcsak ígérünk, hanem meg is való-
sítjuk! Tel. 0748-814-474. (11/4253-I) 

ÉpÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést
Lindab cserépből, tetőszigetelést,
cserépforgatást, külső és belső mun-
kálatokat, javítást, kerítés- és kapu-
készítést, bontást is. Tel.
0770-621-920. (7/4313-I)

ÉpÍTKEzÉSBEN jártas szakembereket
alkalmazok. Tel. 0758-954-729. (5/4397) 

MEGEMLÉKEZÉS

„… a szeretet erő,
Ha kihűl, visszasugárzik a napba, -
És szeretteink lelke érkezik
Sugárhajón.”

(reményik Sándor)
Kegyelettel emlékezünk szep-
tember 17-én KoLCSÁr 
DoMoKoSrA halálának 11. év-
fordulóján. 
Szép emlékét szívünkben őriz-
zük. 
Nyugalma legyen békés!
Szerettei. (2/4394-I)

„Valaki jár a fák hegyén

ki gyújtja s oltja csillagod

csak az nem fél kit a remény

már végképp magára hagyott”

(Kányádi Sándor)
Szeptember 17-én egy éve hunyt
el FAGyUrA pÉTEr ny. villany-
szerelő. Akik ismerték és tisztel-
ték, gondoljanak rá kegyelettel.
Nyugodj békében, nagybátyánk,
testvérem, péter! (4/4349)

A  marosvásárhelyi Al. papiu Ila-
rian Középiskola 1969-ben vég-
zett XII. D osztálya 50 éves
érettségi találkozót szervez szep-
tember 28-án.
Kegyelettel emlékezünk elhunyt
TANÁrAINKrA és oSzTÁLy-
TÁrSAINKrA. (5/4387-i)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel és nagy fájda-
lommal a lelkünkben tudatjuk,
hogy a szerető férj, a legjobb
édesapa és nagytata, 

DEMETEr GyULA 
életének 75. évében elhunyt. Te-
metése szeptember 18-án 13 óra-
kor lesz a marosugrai református
temetőben. 
Fájdalmas szívvel búcsúzik fele-
sége, három gyermeke és uno-
kái. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (10/4402-I)

Megrendülten vettünk tudomást 
ISzLAI GÉzA 

haláláról. 
Szomorú szívvel búcsúzunk tőle.
Az 1967-ben végzett kollégák.
(12/4405-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki, és együttérzünk Moszkovits
Arankával FÉrJE elvesztése
miatt érzett fájdalmában. A
tömbház lakói. (3/4413-I)

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

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETő teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

ELÁRUSÍTÓNőKET alkalmazunk önkiszolgáló üzletbe Marosvá-
sárhelyen. Tel. 0722-404-679. (21548-I)

A NORAND KFT. sürgősen alkalmaz előkönyvelési ismeretekkel
rendelkező MUNKATÁRSAT. Az önéletrajzokat az
office@norand.ro e-mail-címre várjuk. (64025-I)

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

FELSZOLGÁLÓT és SEGÉDET keresünk teljes vagy részmunka-
időre családias kis PANZIÓBA. Tapasztalat nem szükséges. Tel.
0744-624-976. (21538-I)

ÉJSZAKAI RECEPCIÓS SZOLGÁLATRA keressük azt a FIA-
TAL, DINAMIKUS SZEMÉLYT, aki tanulni és fejlődni szeretne
ebben a szakmában. Tel. 0744-624-976. (21538-I)

VARRODA alkalmaz VARRÓNŐKET és otthon dolgozó VARRÓ-
NŐKET. Tel. 0742-298-872. (21523-I)

HENI MED CENTER – Ingyenes orvosi kivizsgálás küldőpapírral:
reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyá-
szat. Kedvezményes árak: bőrgyógyászat; neurológia;  ultrahangos
kivizsgálás; allergológia; immunológia;  doppleres ultrahangvizsgá-
lat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám
(November 7.). (64007-I)

SZAKKÉPESTő TANFOLYAMOK: felkészítő ANRE-kurzus;
VILLANYSZERELŐ, energetikai szakmában MESTER, TECHNI-
KUS. Tel. 0731-150-389. (64036-I)

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT.
alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és SOFŐRT. Hatékonyság, telje-
sítmény függvényében versenyképes, stabil jövedelem biztosítása.
Tel. 0734-123-877. (21546-I)

LEMEZMEGMUNKÁLÓ MŰHELYBE SEGÉDMUNKÁSO-
KAT alkalmazunk. Érdeklődni a 0728-328-881-es telefonszámon 9-
17-óra között. Az önéletrajzokat a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre
várjuk. (64039-I)

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖKET FORGALMAZÓ
CÉG RAKTÁROST alkalmaz. Feladatok: beérkező áru betárolása,
csomagolás, az áru előkészítése szállításra, raktári rend folyamatos
fenntartása, raktárkészlet nyilvántartása, egyéb, kihívást jelentő fel-
adatok. Elvárások: önnálló és precíz munkavégzés, terhelhetőség,
számítógépes ismeretek (legalább középfokon), korrektség. Az öné-
letrajzokat a comenzi@vital-logistic.ro  e-mail-címre várjuk szep-
tember 30-ig. (64035-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Őszinte, mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték 

GÁSpÁr DÉNES 
volt szabót, 

hogy rövid, de fájdalmas szenvedés után,
88 éves korában elhunyt. Temetése 2019.
szeptember 18-án, szerdán 14 órakor lesz
a marosvásárhelyi református temető-
ben. Isten nyugtasson békében! Nem fe-
lejtünk el. 

Felesége, Ilona és szerető fia, Dénes. (9/4401-I)
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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, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

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

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

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

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

- 08008 208-888

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

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

MISSISSIppI SzŐNyEGMoSó 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)
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