
Több mint ezren jelentkeztek be a na-
pokban a Marosszentgyörgyön zajló in-
gyenes egészségügyi szűrővizs-
gálatokra. A Máltai Szeretetszolgálat
által kezdeményezett szűrést szakorvo-
sok, asszisztensek, valamint önkénte-
sek bevonásával végzik, és rendkívül
operatívan zajlik, a páciens kevesebb
mint egy óra alatt képet kap az egész-
ségi állapotáról. 

A Máltai Szeretetszolgálat a Marosszentgyör-
gyi Polgármesteri Hivatallal partnerségben
szakorvosok bevonásával ingyenes egészség-
ügyi szűrővizsgálatokat tesz lehetővé szeptem-
ber 30. – október 3. között a marosszentgyörgyi
iskola sporttermében. A helyszínen a szakorvo-
sok korszerű gépekkel és módszerekkel mérik
fel a résztvevők egészségi állapotát, tanácsokkal
látják el őket, illetve amennyiben indokoltnak
tartják, további vizsgálatokat javasolnak. Teg-
nap ottjártunkkor egyre érkeztek a páciensek a
sportterembe, viszont nem kellett hosszasan vá-

rakozni, rendkívül pörgősen zajlott az akció, a
bejelentkezőknek a megadott időpontban kellett
megjelenniük, a bejáratnál pedig a szervezők
mindenkit kedvesen fogadtak és útbaigazítottak,
a páciensek sorban haladtak végig egyik szak-
orvostól a másikig a regisztrációkor kapott kór-
lappal, amelyre mindenütt feltüntették az adott
vizsgálat eredményeit. 

Székely Róbert romániai projektfelelős la-
punknak elmondta, az egészségügyi szűrővizs-
gálatokat egy uniós projekt részeként végzi

Róka fogta csuka?
Zűrzavar van a politikában, még nagyobb zűrzavar a fejekben.

Mármint a politikusokéban, itthon és Európában. Maradjunk egye-
lőre idehaza. Teljes káosz, feszültség jellemzi a parlamentet. Ez a fe-
szültség az utóbbi napokban a kormány által javasolt európai biztos
elutasításával még inkább felerősödött.

A káoszban éppen ma készül a kormány elleni bizalmatlansági in-
dítvány benyújtására a parlamenti ellenzék „a Dăncilă-kormány sür-
gős menesztéséért”. Vagy talán mégsem? Azon túl, hogy a liberálisok
vezére, Ludovic Orban álmai teljesülnének, ha ő lenne Románia mi-
niszterelnöke, mind a liberálisoknak, mind a többi ellenzéki pártnak
púp lenne a hátán egy kormányzati felelősségvállalás a jelenlegi po-
litikai káoszban, az elnökválasztási kampányban, a jövő évi válasz-
tások előtt. 

Hiszen, ha komolyan gondolták volna, ezt a bizalmatlansági in-
dítványt régen be lehetett volna nyújtani. És bár ekkora esély még
sosem volt a szociáldemokraták megbuktatására, nem kizárt, hogy
most sem sikerül leváltani a kormányt. Ugyanis tegnap az indítvány
megszavazásához legalább négy-öt képviselő szavazatára lett volna
még szükség. 

Miközben ezek a sorok születnek, a miniszterelnökségre áhítozó
liberális pártelnök is elismeri, hiányzik a koherens együttműködés
az ellenzéki pártok között. Sőt, mintha már magában sem lenne 

(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás a 3. oldalon)
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Több mint ezren jelentkeztek
Eperjesi Noémi
projektje
A Romániában élő nemzetiségek in-
tézményes anyanyelvhasználatát jele-
níti meg az a húsz alkotás, amelyet
Eperjesi Noémi képzőművész maros-
vásárhelyi diákokkal készített az el-
múlt tanévben. 
____________2.
Elkezdődött 
a tanév 
a Művészeti 
Egyetemen
Szeptember 30-án, e hét első napján
kezdetét vette az új tanév a Marosvá-
sárhelyi Művészeti Egyetemen. Az új
tanévvel – az intézmény hagyományai
szerint – új évad is jár, hiszen az
egyetem végzős hallgatói évente több
előadást is bemutatnak a Köteles Sá-
muel utcai Stúdió Színházban és a
Levél utcai Stúdió 2.1 színházépület-
ben. 
____________4.
Megkísérelni 
a lehetetlent
Az őszi fényben fürdő „csillagtornyos”
nagysármási református templom 350
ülőhelye sem volt elegendő, hogy be-
fogadja a közeli és távoli tájakról ér-
kező egyházi méltóságokat, teológiai
tanárokat, aktív és nyugalmazott lelki-
pásztorokat, a helyhatóság vezetőit, a
helybeli híveket és a családtagokat,
akik 100. születésnapján, és halálá-
nak 20. évfordulóján néhai idős Her-
mán Jánosra emlékeztek. 
____________5.
A szőlőtőkét és 
nedűjét ünnepelték
Kilencedik alkalommal rendezett a
hétvégén szüreti mulatságot a kele-
mentelki szőlőhegy aljában a Kis-Kü-
küllő Borlovagrend, a Kis-Küküllő
Menti Szőlészeti Társaság, a Petry
család, Gyulakuta és Balavásár ön-
kormányzata, de köszönet jár a támo-
gatóknak is, hogy ilyen szintre
emelkedhetett a borvidék ünnepe.
____________7.



A Romániában élő nemzetiségek
intézményes anyanyelvhaszná-
latát jeleníti meg az a húsz alko-
tás, amelyet Eperjesi Noémi
képzőművész marosvásárhelyi
diákokkal készített az elmúlt
tanévben. A rajzórákon szüle-
tett munkák szeptember 26-án,
a nyelvek európai napja alkal-
mából kerültek először bemuta-
tásra a Konstancán szervezett
LinguaFesten. A képzőművészt
a 13 tanítványával közös pro-
jektről kérdeztük.

– Honnan indult a kezdeményezés?
– Részt szoktam venni interetnikai

táborokban, így ismerkedtem meg
Laczikó Enikő államtitkárral, az Etni-
kumközi Kapcsolatok Hivatalának ve-
zetőjével, aki felkért a húsz romániai
nemzetiséget vizuális képességek által
megjelenítő projekt kivitelezésére.
Adott volt a téma – minden kisebbség
küzd azzal, hogy a közintézmények-
ben saját anyanyelvén értethesse meg
magát, és a rajzoknak az ehhez való
jogról kellett üzenni –, és az is le volt
szögezve, hogy tíz fiúcska és tíz le-
ányka kell megjelenjen népviseletben
a munkákon, a mozzanatok, illetve a
kompozíció megtervezésében viszont
szabad kezet kaptam. A marosvásárhe-
lyi Romulus Guga és George Coşbuc
iskolákban heti egy rajzórám van egy-
egy osztállyal. Ez rendkívül kevés idő
egy ilyen feladat teljesítéséhez, ezért
is kértem, hogy ne legyen határidő. Ja-
nuárban kezdtük el a munkát, ami öt
hónapig tartott.

– Hogyan választottad ki a diáko-
kat?

– Az volt az eredeti elképzelés,
hogy a húsz nemzetiséget húsz hato-
dikos-hetedikes jelenítse meg, de mi-
után egyesek visszaléptek, 13-as
létszámú lett a csapat. Sokat gondol-
koztam azon, hogy magas szintű mű-
vészi képzéssel nem rendelkező
gyerekekkel hogyan közelítsük meg a
feladatot, végül arra a következtetésre
jutottam, hogy minden nemzetiségnek
van egy gyönyörű színvilága, erre kell
a hangsúlyt fektetni.

– Mivel kezdted a munkát?
– Vázlatszerűen minden rajzlapra

készítettem egy keretformát a felső sa-
rokban Románia térképével, és a tér-
képbe egy figuratív elemet, a
megjelenítendő fiú vagy lány árnyékát
helyeztem el. Arra kértem a diákokat,
hogy a belső teret még hagyják üresen, és
a kereteket díszítsék ki a megfelelő nép-
művészeti motívumokkal. Következő lé-
pésként kisorsoltuk, hogy ki melyik
nemzetiséget jeleníti meg. Nagy örö-
mömre volt, aki négy nemzetiséget is vál-
lalt, egy roma kislány pedig a saját
nemzetiségét választotta. Forrásanyag-
ként azt a – kisebbségek viseletét, ha-
gyományait képekben és történetekben
bemutató, országszinten egyedi – albu-
mot használtunk, amit Laczikó Enikőtől
kaptam. De a konkrét ismeretanyag
mellett a diákok saját elképzeléseiket
is kifejezésre juttatták a munkákon. 

– Milyen technikákkal dolgoztak a
gyerekek?

– Három-négy technika is helyet ka-
pott a rajzokon, színes ceruzával, filc-
tollal, akrilceruzával is készültek
munkák. Szerkezetileg az alkotások-
nak két figyelmi központja lett, a keret,
illetve a kompozíció. A különböző
helyszínek – bíróság, kórház, rendőr-
ség, iskola – szereplőinek megjelení-
tése két hónapot vett igénybe.
Júniusban készültek el a művek, és ami-

kor elküldtem őket az államtitkár asz-
szonynak, azt mondta, ezeket feltétlenül
meg kell mutatni a nyilvánosságnak.
Anyagilag a Maros Megyei Tanács
nyújtott ehhez támogatást, ugyanakkor
a megyei tanfelügyelőség és a kis raj-
zolók szülei is lelkesen az ügy mellé
álltak, és mindenben segítettek. 

– Milyen tapasztalatokkal gazdago-
dott a csapat a konstancai fesztiválon?

– A LiguaFesten valamennyi romá-
niai kisebbség megmutatkozott, így a
velem tartó tíz gyermek felejthetetlen
élményekben részesült, többek között
tatár és görög táncban, háromnyelvű
éneklésben gyönyörködhetett. Egyi-
kük meg is jegyezte, nem gondolta
volna, hogy ennyiféle nemzetiség él az
országban. Néhány diák a tengert is
most látta először, ez még felejthetet-
lenebbé tette az együttlét három nap-
ját. De az is hatalmas boldogság volt,
amikor először megpillantották a kiál-
lított húsz munkát. 

– A továbbiakban hol tekinthetők
meg az alkotások?

– Egy temesvári rendezvényen, de-
cemberben pedig a tervek szerint Bu-
karestben, a Cotroceni-palotában.
Ugyanakkor ígéretet kaptam arra,
hogy a közeljövőben egy, a témához
kötődő esemény keretében a marosvá-
sárhelyi közönség is megismerheti a
diákjaim műveit.

IDŐJÁRÁS
Napos idő
Hőmérséklet:

max. 210C
min. 100C

Ma MALVIN,
holnap PETRA napja.

PETRA: latin eredetű, a Péter 
(Petrus) férfinév párja.
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BNR – 2019. szeptember 30.
1 EUR 4,7511
1 USD 4,3488

100 HUF 1,4196
1 g ARANY 208,1085

Mesemondó és rajzverseny
Benedek Elek, a nagy mesemondó születésének 160. év-
fordulója alkalmából óvodásoknak hirdet mesemondó és
rajzversenyt a Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület. A
versenyre október 16-án délelőtt 10 órai kezdettel kerül sor
a marosvásárhelyi Stefánia óvodában. Jelentkezni október
10-ig lehet az annamari2004@yahoo.com e-mail-címen. A
versenyen egy szabadon választott, könyvben megjelent
mesét lehet előadni, amit Benedek Elek írt vagy gyűjtött. A
rajzversenyre minden jelentkező egy, a nevével ellátott raj-
zot készíthet egy kedvenc mese alapján. Mindkét verseny
első három helyezettje tárgybeli jutalomban részesül. 

Őszi könyvturi a Tékában
A marosvásárhelyi Teleki-Bolyai könyvtár október 3-án, csü-
törtökön 14 és 18 óra között újra megszervezi a lassan ha-
gyománnyá váló tékás könyvturit. Az akció során a nyitott
könyvespolcra bevitt többzsáknyi könyv kikerül az épület
udvarán felállított standokra. Kortárs szerzők, házi olvas-
mányok, ponyva, gyerekkönyvek és lexikonok egyaránt be-
kerültek a 2019-es év folyamán a vásárhelyi polcokról a
Téka kapuja alá, egy meleg tea mellett ezekből lehet majd
ingyen válogatni. A gyerekfelügyeletet a Kobak könyvesbolt
Pirinyó játékos csoportja biztosítja, amely 17 órától óvoda-
és kisiskolás-pedagógusoknak tart előadást a Pirinyó-
pályázatról. 

Őszi hálaadás az Uz-völgyében
451 esztendővel az unitárius vallás létrejötte után a Csíki-
havasokban fekvő Uz-völgyében, a csinódi ökumenikus
csutakkápolnánál Bálint Benczédi Ferenc püspök szabad-
téri istentiszteletet tart és úrvacsorát oszt október 5-én,
szombaton délelőtt 11 órától. Jelentkezni legkésőbb októ-
ber 3-án estig lehet a 0760-779-835-ös telefonszámon.  

Cserkésztoborzó
A marosvásárhelyi 30. sz. gróf Teleki Sámuel cserkészcsa-
pat negyedik, ötödik, hatodik és hetedik osztályos gyerme-
keket hív csapatába. A találkozókra szombatonként a 7-es
Számú Általános Iskolánál (a November 7. piac mellett)
kerül sor, a negyedikeseket délelőtt 10 órára, a felső tago-
zatosokat déli 12 órára várják. Bővebb tájékoztatás a 0746-
799-057-es telefonszámon.

Kamarazeneest Segesváron
Október 2-án, szerdán 18 órai kezdettel kamarazeneestre
kerül sor Segesváron, a polgármesteri hivatal dísztermé-
ben. A jelenlévők Borsos Edith szoprán és Sántha Huba Jó-
zsef zongoraművész előadásában Mozart- és
Verdi-operarészleteket hallgathatnak meg.

Kezdődik a XXIX. Constantin 
Silvestri nemzetközi zenei fesztivál

Október 3-án, csütörtökön 19 órakor rendkívüli vokál-szim-
fonikus hangversennyel kezdődik a XXIX. Constantin Sil-
vestri nemzetközi zenei fesztivál a Kultúrpalota
nagytermében. Vezényel Nicolae Moldoveanu svájci kar-
mester, zongorán közreműködik Eduard Kunz oroszországi
művész, énekel Szerekován János tenor, közreműködik a
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes kara és szim-
fonikus zenekara. Műsoron: Constantin Silvestri – Erdélyi
román népi táncok, op. 4, Ludvig van Beethoven – 3. c-moll
zongoraverseny, Kodály Zoltán – Psalmus Hungaricus. A
koncertre az 1. számú hangversenybérletek érvényesek.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

1., kedd
A Nap kel 

7 óra 20 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 3 perckor. 
Az év 274. napja, 
hátravan 91 nap.

   2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _________________________________________ 2019. október 1., kedd

Megyei hírek
Nagy Székely Ildikó 

Nemzetiségekről mesélő diákkezek 
Eperjesi Noémi projektje

Forrás: Facebook

Zereda – művésztelepi kiállítás
Október 3-án, csütörtökön 18 órakor Marosvásárhelyen,
a Bernády Házban megnyílik a Zereda nyárádszeredai
művésztelep kiállítása. A tárlatot Zakariás Ágota művé-
szettörténész nyitja meg. A kiállításon nyolc képzőmű-
vész – Horváth Levente, Kuti Botond, Kristó Róbert,
Lakatos Gabriella, Madaras Péter, Makkai István, Zsom-
bori Béla és Berze Imre – alkotásait lehet megtekinteni.

Kecskemétiek hangversenye
Október 5-én, szombaton 18 órakor a marosvásárhelyi
Bolyai téri unitárius templomban hangversenyt tart a
Kecskeméti Énekes Kör. A kórus 2016 szeptemberében
alakult, alapítója Erdei Péter érdemes művész. Az elő-
adáson Kodály-, Brahms-, Bárdos Lajos-, Orbán
György-, Bella Máté-, Henry Purcell-művek szólalnak
meg. A hangversenyen a vendéglátó Eufónia pedagó-
guskórus is fellép. 

RENDEZVÉNYEK

Változatos tevékenységekkel várják a 4-15 éves óvo-
dás és kisiskolás gyermekeket a Tálentum Alapítványnál.
Az óvodásoknak szánt általános képességfejlesztő fog-
lalkozáson zenés, táncos játékokra, rajzoló-festegető kre-
atív „művészkedésre”, barkácsolásra, beöltözős
szerepjátékokra van lehetőség, ugyanakkor a román
nyelv játékos gyakorlására is alkalom adódik.

Az iskolások a Törpingáló klubban különféle festé-
szeti, grafikai és szobrászati technikákkal ismerkedhet-
nek meg. 

Részt vehetnek az Álomvarázs színházasdi tevékeny-
ségen, ahol  a meséken, verseken, énekeken és drámajá-
tékokon keresztül belekóstolhatnak az előadó-művészet
rejtelmeibe.

Lehet választani a ritmikus torna – modern tánc tevé-
kenységet is.

Érdeklődni lehet a 0723-037-922-es telefonszámon
vagy az alapítvány székházában, Marosvásárhelyen,
a Vihar (Furtunei) utca 13. szám alatt, a Hadsereg tér
(oroszpiac) mellett.

Szabadidős foglalkozások a Tálentum Alapítványnál

Az idősek ünnepe 
Október elseje, az időskorúak világnapja alkalmából a Marosvásárhelyi Nyugdíjasok

Önsegélyző Pénztára ezúton köszönti tagjait és a Maros megyei nyugdíjasokat, nagyra-
becsülését és tiszteletét tolmácsolja. 

A vezetőtanács



biztos. Tegnap ugyanis úgy fogalmazott, hogy „valószí-
nűleg” kedden nyújtják be az indítványt. 

Lehet, hogy ő is időhúzásra játszik, valamiféle cso-
dában reménykedik, hogy, bár a szíve szakad meg a
funkcióért, mégsem kell vállalnia a kormányzás felelős-
ségét? Ellenzékből bármiféle következmény nélkül szid-
hatja Dăncilăt, s közben készülhet a választásokra.
Ennél kényelmesebb pozíciót el sem lehet képzelni. Leg-
feljebb azt a változatot, amit a jelenleg fungáló elnök
hangoztatott, vagyis, hogy Viorica Dăncilă a parla-
mentben kérjen maga ellen bizalmi szavazást. Ezáltal a
kecske is jóllakna és a káposzta is megmaradna. Mert
ez nem jelentené a kormány bukását, és nekik nem kel-
lene vállalniuk a helyzet megoldásának felelősségét.

Tény, hogy jelenleg az ellenzéki pártok közül egyik
nem akar kormányt váltani vagy kormányra kerülni.
Miközben úgy tesznek, mintha azonnal át akarnák venni
a kormányzást, minden erejükkel azon vannak, nehogy
ez bekövetkezzen. Ha bukna a kormány, Iohannisnak új
kormányfőt kellene kineveznie, annak új parlamenti
többséget kellene kialakítania, ami nehezen elképzel-
hető az ALDE vagy a PSD nélkül. Hacsak össze nem
fog az összes többi. Viszont egy ilyen tarkabarka kor-
mány csak még nagyobb káoszba sodorná az országot. 

Sokáig lehetne filozofálni a helyzeten, különböző for-
gatókönyveket kidolgozni. Tény, hogy ma az ellenzék
talán benyújtja az indítványt. Szavazásra esetleg októ-
ber 7-én kerül sor. Ha bukna a kormány, akkor kerülne
Ludovic Orban igazi róka fogta csuka helyzetbe.

Átszámított nyugdíjak
Szeptember 30-án lezárul a nehéz munkakörülmé-
nyek között dolgozók nyugdíjának az átszámítási fo-
lyamata, az összesen 81.000 nyugdíjas közül több
mint 76.000 már megkapta a különbözetet, nyilat-
kozta Marius Budăi munkaügyi miniszter. Arra a kér-
désre, hogy milyen értékű különbözetekről van szó,
a miniszter rámutatott, hogy volt olyan eset, amikor
ez az összeg 800, vagy akár 1.000 lejre is rúgott. A
miniszer megemlítette, hogy a kormány rendeletet
készül elfogadni, amely azoknak a nyugdíját szabá-
lyozza majd, akik föld alatt dolgoztak, de nem kapták
meg a besorolást a megfelelő munkakategóriába.
Budăi szerint 2.000-3.000 személyről van szó.
(Agerpres)

Összetűzés Bukarestben
Egy férfi meghalt, egy másik pedig megsérült vasár-
nap éjszaka a bukaresti Alkotmány téren lezajlott ösz-
szetűzés következtében, amelyben több személy is
részt vett, tájékoztatott hétfő reggel a bukaresti rend-
őrség. A rendőrség helyszínelést végzett és több em-
bert kihallgatott. A vizsgálat folytatódik a konfliktus
körülményeinek kiderítése érdekében – tájékoztatott
a rendőrség sajtóirodája. Vasárnap este a 112-es se-
gélyhívószámon bejelentettek egy utcai konfliktust,
amely többek részvételével zajlott az 5. kerületben.
(Agerpres)

Csökkent a munkanélküliségi
arány

Augusztusban 0,1%-kal 3,8%-ra csökkent az előző
hónaphoz képest a munkanélküliségi arány Románi-
ában, derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS)
hétfőn közzétett adataiból. A hivatalos statisztikák ér-
telmében augusztusban a nyilvántartásban szereplő
15 és 74 év közötti munkanélküliek száma 343.000
volt, ami csökkenést mutat mind a júliusban regiszt-
rált adatokhoz (352.000 személy), mind az előző év
augusztusához viszonyítva (367.000 személy). A fér-
fiak körében 4,3%-os volt a munkanélküliség aránya,
1,1 százalékponttal meghaladva a nők körében re-
gisztrált 3,2%-os rátát. (Agerpres)

Biztonság az iskolákban
Országszerte mintegy 750 ellenőrzést és több mint
kétezer megelőző akciót folytatott le a rendőrség a
múlt héten az iskolákban és környékükön. 275 bűn-
cselekményt észleltek, 13 személyt őrizetbe vettek,
ötöt előzetes letartóztatásba helyeztek. Az Országos
Rendőr-főkapitányság közleménye értelmében az el-
lenőrzések során 61 személy elleni, 51 vagyon elleni,
négy gazdasági bűncselekményt észleltek, három
esetben a szervezett bűnözéssel kapcsolatos bűn-
tettre, 116 esetben pedig a közlekedés biztonsága el-
leni bűncselekményre derült fény. Emellett 8422
bírságot róttak ki, összesen mintegy hárommillió lej
értékben. (Agerpres)
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Ország – világEU-tisztújítás 
Rovana Plumb adóssága rendezéséről értesítette 

az EP jogi szakbizottságát

A finn kormányfő bízik abban, hogy az Európai Unió
tagállamainak sikerül megegyezésre jutniuk az
uniós költségvetés és a jogállamisági elvek betartá-
sának összekapcsolásában.

Antti Rinne erről hétfőn Prágában nyilatkozott újságírók-
nak, miután tárgyalásokat folytatott vendéglátójával, Andrej
Babis cseh miniszterelnökkel. Babis a sajtótájékoztatón azt
mondta, hogy ez a téma az egyik következő EU-csúcstalálko-
zón kerül napirendre. Rinne, mint a soros féléves EU-elnök-
séget betöltő Finnország kormányfője, arról biztosította
vendéglátóját, hogy ez az intézkedés nem irányul konkrétan
egyetlen ország ellen sem.

A finn politikus szerint szükséges, hogy az uniós tagálla-
mok kompromisszumos megállapodásra jussanak az európai
pénzek felhasználásának feltételeiről.

„Szükségünk van arra, hogy emeljük a klímapolitikák tá-
mogatását, szolidaritásra van szükségünk a migráció terén, és
biztosítanunk kell, hogy a jogállamiságot minden tagállamban
tiszteletben tartsák” – fogalmazott a sajtó képviselői előtt Antti
Rinne.

Leszögezte: az európai államok demokráciája számára
szükséges, hogy mindenütt érvényesek legyenek az olyan
alapértékek, mint a szólás- és a médiaszabadság.

Andrej Babis kijelentette, hogy ezt a témát az egyik követ-
kező uniós csúcstalálkozón fogják megvitatni. „Természetesen
feltettem a kérdést, hogy ki fog erről dönteni, ki fogja ezt meg-
ítélni. A miniszterelnök úr biztosított arról, hogy nem gondolt
egyetlen konkrét államra sem, hogy ez egy általános vita” –
fogalmazott a cseh kormány elnöke.

Antti Rinne Prágából Budapestre utazik, ahol Orbán Viktor
miniszterelnökkel tárgyal. (MTI)

Megkérdőjelezett fedezetű adóssága rendezéséről
értesítette a Románia által európai biztosnak jelölt
Rovana Plumb az Európai Parlament (EP) jogi szak-
bizottságát (JURI).

A közlekedési biztosi posztra jelölt Plumbnál csütörtöki
meghallgatása alkalmával az Európai Parlament jogi bizott-
sága (JURI) összeférhetetlenséget állapított meg, és szavazat-
többséggel a kinevezési eljárás felfüggesztését
kezdeményezte.

Plumb a JURI hétfői újabb ülése előtt levelet küldött a tes-
tületnek, amelyben azt írta: két ingatlant ajánlott fel hitelező-
jének az EP-választások előtt felvett 800 ezer lejes (mintegy
170 ezer euró) kölcsön megtérítése címén, amelyet az illető
elfogadott, így a JURI által megkérdőjelezett fedezetű és ösz-
szeférhetetlenségi gyanút ébresztő tartozását rendezte.

A JURI múlt heti közlése szerint a román jelölt azért nem
kapta meg az EP-s szakbizottság támogatását, mert nem szá-
molt el olyan kölcsönökkel, amelyekből ingatlant vásárolt, il-
letve saját pártját támogatta.

Plumbnak egy 800 ezer euró értékű jelzáloghitele volt, ame-
lyet 2007-ben vett fel házépítés céljából. Emellett egy magán-

személy 800 ezer lej hitelt adott neki a májusi EP-választás
előtt, ebből a pénzből támogatta pártját. Plumbnak ezt a pénzt
vissza kellett volna kapnia a PSD-től, de az állandó választási
hatóság rendellenességet talált a párt kampányfinanszírozásá-
ban, és megtagadta 3,3 millió lejnyi (mintegy 700 ezer euró)
kampánykiadás megtérítését.

„A jelzett megoldásnak késlekedés nélkül érvényt szerzünk,
legkésőbb október 23-ig, amikor az EP-ben szavazni fognak
az EB összetételéről, így az az adósság, amelynek rendezését
önök aggályosnak ítélték, már nem létezik” – idézte Rovana
Plumbnak az EP jogi szakbizottságához küldött levelét a Me-
diafax hírügynökség.

Közben a bukaresti szociáldemokrata kormányt rendszere-
sen bíráló Klaus Iohannis jobboldali elnök konzultációt kez-
deményezett a témában Viorica Dăncilă miniszterelnökkel. Az
elnök korábban felszólította a kormányfőt, hogy vonja vissza
Plumb jelölését, a szociáldemokrata kormányzás újabb, az or-
szágot lejárató kudarcaként értékelve a jelölt leszavazását, ami
kárt okoz Romániának. Iohannis szerdára hívta egyeztetésre
Dăncilăt, aki azonban a hétvégén már jelezte: továbbra is kiáll
Plumb uniós biztosi jelöltsége mellett. (MTI)

Finn miniszterelnök: összekapcsolható az uniós
költségvetés és a jogállamiság betartása

Az európai uniós tagállamok illetékes szakminiszte-
rei nagy valószínűséggel jóváhagyják Albánia és
Észak-Macedónia csatlakozási tárgyalásainak meg-
kezdését október 15-i tanácsülésükön – jelentette
hétfőn több brüsszeli hírportál.

Az európai ügyekkel foglalkozó miniszterek a közzétett zá-
rónyilatkozat-tervezet szerint luxembourgi ülésükön jóvá-
hagyják a csatlakozási folyamat megindítását, tekintettel a
reformfolyamatban eddig elért eredményekre.

Az Európai Bizottság korábban többször is a tárgyalások
megkezdését sürgette, mondván, a két nyugat-balkáni állam
végrehajtotta a feltételként előírt reformokat. Több EU-tag,
elsősorban Franciaország és Hollandia azonban eddig elle-
nezte a lépést, amelyhez a tagállamok egyhangú határozatára
van szükség.

Az ügy legutóbb júniusban került napirendre a tanács ülé-
sén, de akkor egyetértés hiányában végül elhalasztották a dön-
tést. (MTI)

Megindulhat az albán és az északmacedón 
EU-csatlakozási folyamat

Több mint hatszázmillió forinttal támogatja a Mi-
niszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága a
szomszédos országokban működő civil és egyházi
szervezetek, valamint vállalkozások gyermekbarát
tevékenységét. Idén rekordszámú pályázat érke-
zett, a kérelmezők mintegy fele juthat támogatás-
hoz.

Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár hétfőn Bu-
dapesten, sajtótájékoztatón elmondta: 2012 óta hirdetnek te-
matikus éveket; 2015 után a vállalkozások, a szakképzés, majd
a családok felé fordultak, és második éve ez határozza meg a
tematikus éveket.

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a tematikus évre
idén egymilliárd forint áll rendelkezésre, ennek döntő részét,
mintegy 60 százalékát nyílt pályázatokra fordítják.

Az a cél, hogy a külhoni magyar területeken is nőjön a gyer-
mekvállalási kedv, minél több magyar gyermek szülessen, aki
felnőve magyarként a szülőföldjén tudjon boldogulni – hang-
súlyozta.

Felidézte: 2019 áprilisában tették közzé az idei felhívásokat,
300-300 millió forintos kerettel a külhoni civil és egyházi szer-
vezetek, illetve a vállalkozások gyermekbarát tevékenységé-
nek támogatására.

Potápi Árpád János elmondta, az idei felhívásra rekord-
számú, 1366 pályázat érkezett, ebből 929 a civil, egyházi szer-
vezetek, 437 pedig a vállalkozói kategóriában. Az igényelt
összeg mintegy hárommilliárd forint volt, a 600 millió forintos
keretet további 28 millióval kiegészítették – ismertette.

A kérelmet benyújtók közül 676 pályázót támogatnak, ez
az igénylőknek csaknem a fele – tette hozzá.

A nyertesek több mint fele a régiók szerint erdélyi, a szá-
mokat tekintve ezt követi a Felvidék, Kárpátalja, majd a Vaj-
daság, illetve Horvátország és Muravidék.

Az államtitkár a nyertesek közül példaként említette a Par-
tiumi Ifjúságért és Hallgatókért Egyesületet (Nagyvárad), a
Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesületét (Kovászna),
az Áldás Népesség Egyesületet (Kolozsvár), a Szórvány ala-
pítványt (Temesvár), a Fészek Családi Kör Polgári Társulást
(Komárom) és a Beregszászi Római Katolikus Egyházközsé-
get. A vállalkozók közül szólt a beregszászi gyermeknyelvis-
kola eszközbővítéséről, a nógrádi-gömöri lovastáborok
szervezéséről (Fülek) és többfunkciós közösségi kert kialakí-
tásáról (Bátorkeszi). Az idei tematikus év, a külhoni magyar
gyermekek éve programjai közül újdonságként említette, hogy
Klímanócska elnevezéssel hirdetnek programot az óvodákban.
A környezet- és klímavédelemmel ismertetik meg a legkisebb
korosztályt, ennek érdekében óvodapedagógusokat képeznek.

Kitért arra is: a nemzetpolitikai államtitkárság hetedik éve
hirdeti meg a Miénk a város! nevű online játékot, amely évek
óta nagy népszerűségnek örvend. Minden évben 6-10 éves
külhoni magyar gyerekek jelentkezését várják, a játék 4 héten
át tart: idén október 4-én kezdődik és november 2-án zárul.

Beszámolt a Magyar Védőnők Egyesületével tartott Kár-
pát-medencei körútról is, ez szeptember 19. és november 13.
között zajlik, öt helyszínen. A gyermekpszichológusok kép-
zése Budapesten, október 15-19-én lesz. (MTI)

Potápi: több mint 600 milliós támogatás külhoni 
szervezetek és vállalkozások gyermekbarát tevékenységére

(Folytatás az 1. oldalról)
Róka fogta csuka?



Az áramlopás bármelyik for-
mája bűncselekménynek szá-
mít, az elkövetők börtönbün-
tetéssel vagy bírsággal szá-
molhatnak. A szabálytalan
áramvételezés  azonban a szak-
szerűtlen beavatkozás miatt
legtöbbször komoly veszélyfor-
rást jelenthet felnőttekre és
gyerekekre, szomszédos lakó-
házakra egyaránt.

Több szabálysértést fedeztek fel
szeptember 26-án a Dél-erdélyi Vil-
lamosenergia-elosztó Társaság
Maros megyei kirendeltségének el-
lenőrző csoportjai. 

A fogyasztók által használt villa-
mosáram-vezetékeket csendőri kí-
sérettel ellenőrizték a Csatófalva
községi Szászszentivánon – tájé-
koztatott a marosvásárhelyi árame-
losztó sajtóosztálya.

Huszonhét helyen ellenőriztek,
és hét olyan ingatlannál állapítottak

meg rendellenességet, ahol enge-
dély nélkül, törvénytelenül használ-
ták a villanyáramot, illetve
módosították a fogyasztásmérő be-
rendezéseket, és a fővezetékre csat-
lakoztak rejtett berendezésekkel. 

Az ingyen használt villanyáram
veszélyeivel a szabálysértők általá-
ban nem számolnak, pedig a rög-
tönzött berendezésekkel a
fővezetékre való csatlakozásnak sú-
lyos következményei lehetnek. A
hálózaton zavarok keletkezhetnek,
a szakszerűtlen beavatkozás áramü-
tést vagy tüzet okozhat, amelynek
emberéletek is áldozatául eshetnek.

A 2012. évi 123-as számú tör-
vény 92. cikkelyének 1. és 2. bekez-
dése értelmében akár két év börtön
is kiszabható a villanyáram jogtalan
használata miatt. A jogszabály sze-
rint a villanyóra megrongálása, a fo-
gyasztásmérő berendezés meg-
kerülése vagy működésének a blok-
kolása, akárcsak a mérőórák alkat-
részeinek módosítása bűncselek-

ménynek számít, és 3 hónaptól két
évig terjedő börtönbüntetés vagy
pénzbírság szabható ki miatta. 

A fővezetékre való közvetlen
csatlakozás vagy a mérőóra kikerü-
lésével húzott vezeték felszerelése
miatt hat hónaptól három évig ter-
jedő börtönbüntetés vagy pénzbír-
ság szabható ki. 

Amennyiben kiderül, hogy enge-
déllyel rendelkező személy végezte
a beavatkozást, a kiszabott bírságot
ötven százalékkal megemelik. 

A 4. bekezdés szerint pedig a
fent említett cselekedetekre utaló
szándék miatt is büntetést szabhat-
nak ki.

A 93. törvénycikkely előírásai ér-
telmében szabálysértésnek minősül,
ha engedéllyel nem rendelkező
magán- vagy jogi személy végez
villanyszerelést, akárcsak az ener-
getikai és közmű-szabályozási hiva-
tal (ANRE) által megszabott
műszaki előírások figyelmen kívül
hagyása, mindkét esetben 40.000-

től 200.000 lejig terjedő bírság jár. 
Egyéb, engedély nélkül végzett,

villanyszereléssel kapcsolatos szol-
gáltatás, akár tervezés, kivitelezés
vagy az elektromos berendezések
működésének ellenőrzése miatt

1000–2000 lejes bírsággal lehet
számolni. 

Amennyiben a hivatalos szervek
ellenőrzését akadályozza egy áram-
fogyasztó, 2.000–4.000 lej közötti
bírságot is megszabhatnak.
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Forrás: Novák Csaba Zoltán Facebook-oldala

Több mint ezren jelentkeztek „Minden a régi, új emberekkel”
Elkezdődött a tanév 

a Művészeti Egyetemen

Szeptember 30-án, e hét első
napján kezdetét vette az új
tanév a Marosvásárhelyi Mű-
vészeti Egyetemen. Az új tan-
évvel – az intézmény
hagyományai szerint – új
évad is jár, hiszen az egye-
tem végzős hallgatói évente
több előadást is bemutatnak
a Köteles Sámuel utcai Stú-
dió Színházban és a Levél
utcai Stúdió 2.1 színházépü-
letben. 

Idén novemberben például nem-
zetközi színházi fesztivált tartanak,
amelynek keretében külföldi és
hazai színiiskolák produkciói lesz-
nek láthatók a Stúdió Színházban,
decemberben pedig nemzetközi
színházi konferenciát szerveznek.
Az előadandó produkciók mellett
jövő tavasszal is számos szakmai
eseményre kerül sor a Művészeti
Egyetem keretében. 

A hétfő délelőtti, Stúdió Színház-
ban zajló tanévnyitó ünnepséget kö-
vetően dr. Balási Andrást, az
egyetem prorektorát kérdeztük a
kezdődő tanévről. Amint azt Balási
András elmondta, az idei tanév és
egyetemi oktatás szempontjából új-
donsággal nem szolgálhat, minden
a régi, csak új emberekkel, új hall-
gatókkal. Ugyanannyi szak indult,
mint a tavaly, betöltötték a helyeket,
megkezdődött a tanítás, gondokkal
nem küszködnek. Az újdonságokat
majd a várható előadások, vendég-
játékok, fesztiválok, fesztiválrész-
vételek, konferenciák és egyéb, az
intézmény által szervezett esemé-
nyek jelentik.

Az egyetem magyar kara az
alábbi szakokra hirdetett felvételit:
alapképzés – színész szak, osztály-
vezetők: Tompa Klára, Sorbán
Csaba (7 államilag finanszírozott +
5 költségtérítéses hely); koreográfia
szak, osztályvezető: András Lóránt
(6 államilag finanszírozott + 6 költ-
ségtérítéses hely); audiovizuális
kommunikáció – forgatókönyv- és
reklámírás, média szak, osztályve-
zető: Jakab Tibor (7 államilag fi-
nanszírozott + 5 költségtérítéses
hely); teatrológia szak, osztályve-
zető: Boros Kinga (7 államilag fi-
nanszírozott + 5 költségtérítéses
hely); zene szak, osztályvezető:
Buta Árpád (7 államilag finanszíro-
zott + 5 költségtérítéses hely). Ma-
giszteri képzés: színművészet,
osztályvezető: Papp Éva, Harsányi
Zsolt (5 államilag finanszírozott +
7 költségtérítéses hely); bábművé-
szet, osztályvezető: Kozsik Novák
Ildikó (4 államilag finanszírozott +
8 költségtérítéses hely); alkalmazott
bábművészet, osztályvezető: Máthé
Rozália (4 államilag finanszírozott
+ 8 költségtérítéses hely); művésze-
tek és új média, osztályvezető:
Szász Attila (5 államilag finanszíro-
zott + 7 költségtérítéses hely); drá-
maírás, osztályvezető: Albert Mária
(4 államilag finanszírozott + 8 költ-
ségtérítéses hely); teatrológia, mű-
velődésszervezés, osztályvezető:
Kuti Csongor (4 államilag finanszí-
rozott + 8 költségtérítéses hely);
korszerű zenei koncepciók, osztály-
vezető: Molnár Tünde (4 államilag
finanszírozott + 8 költségtérítéses
hely). (Knb.)

Erdélyben a magyarországi és a ro-
mániai Máltai Szeretetszolgálat. A
pályázat címe A magyarországi
szakmai tudás gyarapodásának
elősegítése az egészségügy terüle-
tén a Kárpát-medence szomszé-
dos országaival együttműködésben
végrehajtott egészségfejlesztő
programok által. A komplex szűrő-
program belgyógyászati, szemé-
szeti, gyermekortopédiai, valamint
laborvizsgálatokat foglal magában.
A vizsgálatok során összegyűlt in-
formációk alapján lehetővé válik a
hazai és határon túli egészségi ál-
lapotokat leíró trendek összehason-
lítása és hosszú távú intézkedési
tervek előkészítése. A program
Magyarországról indult, Romániá-
ban megszervezték már többek kö-
zött Kovászna megyében
(Réty-Dálnok), Fehér megyében
(Nagyenyed), illetve Máramaros
megyében (Felsőbánya). Követ-
kező helyszínként azért esett a
máltaiak választása Marosszent-
györgyre, mivel a nagyközség kör-
zetében vannak olyan falvak, ahol
esetenként családorvosi rendelés
sincs, és a helyiek nehezen férnek
hozzá az egészségügyi ellátáshoz.
Viszont a program nemcsak hátrá-
nyos helyzetűeknek és nemcsak
marosszentgyörgyieknek szólt,
Maros megyéből bárki jelentkez-
hetett.

A projektfelelős rámutatott, a
vizsgálatokat végző szakemberek,
szakorvosok, asszisztensek, az ön-
kéntesek az ország különböző ré-
szeiről érkeztek, illetve

Budapestről a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat képviselői is jelen
vannak. Bár péntekig, amikor le-
zárták az előjegyzési listát, 620 fel-
nőtt és 400 gyerek iratkozott fel,
akadtak olyan személyek is, akik
nem iratkoztak fel, de hallottak a
lehetőségről, és szerettek volna
élni vele. Például tegnap reggel 9
órára az előjegyzések alapján húsz
személyt vártak, de harmincketten
jöttek el. Székely Róbert hangsú-
lyozta, senkit sem utasítanak el,
1500-1600 személyt tudnak meg-
vizsgálni a szakemberek a hét fo-
lyamán. Mint mondta, a
marosszentgyörgyi iskola sportter-
mében egyebek mellett szemészeti
szűrés várja a pácienseket, a szak-
orvosok szemfenék- és látáséles-
ség-vizsgálatot végeznek, emellett
komplex belgyógyászati vizsgálat-
sor áll rendelkezésre, megmérik a
vérnyomást, EKG-készülékkel
próbálják kiszűrni az esetleges
rendellenességeket. Ugyanakkor
laborvizsgálatra is lehetőség van
(kimutatható a koleszterin-, a vér-
cukor-, a hemoglobinszint, a vérsű-
rűség stb.). A gyermekortopédiai
vizsgálatok során a szakorvosok
megpróbálják kiszűrni a csecse-
mőknél a csípőficamot, a nagyobb
gyerekeknél pedig a gerincferdü-
lést, a helytelen testtartást, a boka-
süllyedést, a lúdtalpat. 

A projektfelelős szerint a beje-
lentkezett páciensek zöme maros-
szentgyörgyi, sokan jönnek például
Csejdről. De Marosvásárhelyről,
valamint Nagyernyéből is többen
kértek időpontot. Hozzátette, a

programmal elsősorban a hátrá-
nyos helyzetű személyeket céloz-
ták meg, akiknek nem igazán van
lehetőségük eljutni szakorvosi
vizsgálatokra. Viszont mivel nem
szükséges küldőpapír, illetve nem
kell órákig sorban állni, nemcsak a
hátrányos helyzetűek, hanem idő-
sek, kisgyerekes családok is szép
számban éltek a lehetőséggel. 

– A cél az, hogy biztosítsunk egy
ingyenes, szakmailag helytálló el-
sődleges diagnózist a résztvevők
számára, illetve hogy olyan szemé-
lyek is hozzáférjenek ezekhez a
vizsgálatokhoz, akiknek egyébként
erre nincsen lehetőségük. Az erdé-
lyi lakosság egészségi állapotáról
szeretnénk képet kapni. Ez egy
első lépés, egy szűrés, aminek
alapján felhívjuk az emberek fi-
gyelmét, hogy esetleg gond van, és
ajánlott további vizsgálatok, illetve
kezelés végett orvoshoz fordulni –
fejtette ki a projektfelelős.

Az október 3-án záruló egész-
ségügyi szűrővizsgálatokon szer-
vezetten részt vesznek a községbeli
gyerekek is, azok, akiknek a szülei
beleegyezésüket adták ehhez. Ott-
jártunkkor a Máltai Szeretetszolgá-
lat munkatársai elmondták, a
településeken, ahol az eddigiekben
hasonló vizsgálatokat végeztek,
számos rendellenességre derült
fény, például volt rá példa, hogy a
helyszínen a szemész szakorvos
vette észre, hogy egy gyerek az
egyik szemével szinte egyáltalán
nem lát, de akadt olyan iskoláskorú
gyerek is, aki előzőleg még család-
orvosnál sem járt soha. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Bűncselekmény és veszélyforrás
Szabálytalan áramvételezés

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Maros Megyei Áramelosztó Kirendeltség



Az őszi fényben fürdő „csillag-
tornyos” nagysármási refor-
mátus templom 350 ülőhelye
sem volt elegendő, hogy befo-
gadja a közeli és távoli tájak-
ról érkező egyházi méltósá-
gokat, teológiai tanárokat,
aktív és nyugalmazott lelki-
pásztorokat, a helyhatóság
vezetőit, a helybeli híveket és
a családtagokat, akik 100.
születésnapján, és halálának
20. évfordulóján néhai idős
Hermán Jánosra emlékeztek.
Az áldozatos mezőségi szol-
gálatot vállaló református lel-
kipásztor 1951–95 között
gondozta a nagysármási gyü-
lekezetet, és próbálta öntu-
datra ébreszteni, egyházába
visszatéríteni – hosszú 
gyalogutakat is vállalva – a
környéken élő kis települé-
sek, tanyák magára maradt
magyarságát. 

A szószéki szolgálatot végző
Tőkés László nyugalmazott refor-
mátus püspök a személyesség és
családiasság szellemében rokon-
ként köszöntötte emlékező unoka-
testvéreit, hiszen nagyanyáik
testvérek voltak, anyáik lelkészfe-
leségek, apáik pályatársak. Lelké-
szek, akiknek a trianoni
impériumváltást követően olyan
korban kellett hivatásukat betölte-
niük, amelyben a Holt tenger szer-
zője, Makkai Sándor püspök,
Vajdakamarás volt lelkipásztora a
„nem lehet” vitáját folytatta Remé-
nyik Sándorral, aki az „ahogy
lehet” kényszerű válaszával felelt
kihívójának. Hermán János, Nagy-
sármás nagyérdemű lelkipásztora a

leglehetetlenebb helyzetben, az er-
délyi Mezőség szívében kísérelte
meg a lehetetlent, és az „ahogy
lehet” szűkös korlátai között vál-
lalta áldozatos misszióját. Közel fél
évszázadon át úgy pásztorolta nyá-
ját, ahogy az Ezékiel könyvéből
vett igében a lelkipásztor tisztéről
szóló példában elhangzott. Ehhez
hasonlóan a Mezőség képét idézte a
Máté evangéliumából vett Ige is,
amelynek szellemében Hermán
János cselekedett. Mehetett volna
külföldi tanulmányútra, de úgy tar-
totta, hogy vészhelyzetben és hábo-
rúban a lelkésznek egymagában
tanítónak és orvosnak is kell lennie,
mert nem maradhat pásztorok nél-
kül a nép olyankor, amikor „az arat-
nivaló sok, de a munkás kevés”.
Lehetett volna tudós teológus, vá-
laszthatott volna rangos gyülekeze-
teket, ehelyett a népével való együtt
nyomorgást vállalta. Hogyan to-
vább, győzzük-e még hittel, szere-
tettel, lelkesedéssel most, amikor
ezen a tájon az utolsó előtti perceket
éljük, lesz-e, aki átveszi a szolgála-
tot, és a mindenre elégséges szeretet
és a cselekvő hűség szellemében
folytatja Hermán János örökségét?
– tette fel a kérdést Tőkés László, és
áldást kért azokra, akik vállalják a
folytatást.

Hermán János igaz ember volt,
aki Ady halála évében született, és
fényéből sokaknak jutott – utalt
Ady Endre Jön az Isten című ver-
sére Kovács Szabadi Levente hely-
beli református lelkész, aki név
szerint is köszöntötte a megjelent
vendégeket. 

Vetési László, az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület szórványügyi
tanácsosa, a Diaszpóra Alapítvány
vezetője tartalmas előadásban be-
szélt arról, hogy fiatal teológushall-

gatókként kerékpáron hogyan járták
be a Mezőséget, és milyen hatással
volt rájuk e tájegységgel, annak
népével és a Hermán János nagy-
sármási lelkésszel való találkozás.
A bajt sokan felismerték, és annyian
említették bántóan a nevét, hogy
ideje bocsánatot kérni, hiszen ez a
tájegység sok jeles embert adott a
magyarságnak, sok megrendítő iro-
dalmi témát, a legszebb népdalokat
és népmeséket, írókat, költőket és
fejedelmeket, a Szent László-legen-
dát. Mindezeken túl e táj népe
puszta létével, asszimilálódása árán
is évszázadokon át belső Erdély, a
Székelyföld kapuja és védőbástyája
volt. 

1950-ben, kecsegtető ajánlatok
ellenére, ígéretéhez híven, a tusoni
lévita nagyszülőktől és a nagy-
enyedi kollégiumban kapott útrava-
lóval egy fiatal lelkész tért haza
Nagysármásra, az özvegyen maradt
édesanyjának tett ígéretéhez híven,
ami új korszak kezdetét jelentette a
település, a környező hatalmas ta-
nyavilág és a lelkész nélküli falvak
életében. Minden család mellé kel-
lene egy lelkipásztor – fogadta a
helybeli idős gondnok, és Hermán
János rövid időn belül igazi szór-
ványgondozó lelkészként vállalta a
tanyától tanyáig, családtól családig,
lélektől lélekig való gondoskodást.
Lelkészsége idején iskolává is vált
a templom, ahol profetikus külde-
téstudattal végzett egyházi munkája
mellett népének történetét tanította.
A hatalommal szemben mindig
tudta, hogy meddig mehet el, és élni
tudott az egyház fegyelmező erejé-
vel is, amikor a hit, a nemzetiség
megtartásának számonkéréséről
volt szó. Köszönet illeti a nagysár-

mási gyülekezetet, amely a tele
templommal a megnyugvás, az
öröm erejét adta, s az ő segítségük-
kel válhatott a Mezőség apostolává.
Szíve is utolsót a sármási templom
papi padjában dobbant. 

Abban a korszakban kiváló szór-
ványlelkésztársak működtek más
tájegységeken is, és példáját látva
követők sorakoztak fel a nyomában,
s a mezőségi közösségépítés nagy
lármafái jelen vannak az ünnepsé-
gen – mondta Vetési László, majd a
kérdésre, hogy mi maradt hősies
küzdelméből, úgy válaszolt, hogy
születésének 100. és halálának 20.
évében ezt a munkát korszerűbben,
nagyobb technikai háttérrel, mé-
lyebb hittel és profetikus erővel kell
és lehet végezni. Hermán János
utolsó televíziós üzenetében fogal-
mazta meg, hogy Nagysármásnak
küldetése van a környék életében,
ezt kell erősíteni mezőségi alapítvá-
nyok működtetésével, színvonalas
szórványrendezvényekkel, oktatás-
sal, iskolabuszprogrammal és szór-
ványbentlakással. Ez utóbbi – ami
mára egyebek mellett megvalósult
– az ő nevét kellene viselje – fejezte
be előadását Vetési László. 

A Mezőségen ma is tovább kell
folytatni az elődök példáját, tovább
kell vinni a lélek tüzét, szembe-
szállva a hit- és nyelvvesztés kísér-
tésével, a közömbösséggel –
hangzott el többek között a Hermán
Jánoshoz kapcsolódó emlékeit is
felidéző Domahidi Béla, a Maros-
mezőségi Egyházmegye főjegy-
zője, mezőbergenyei lelkész
beszédében.

Forró László a Királyhágómel-
léki Egyházkerület főjegyzőjeként
tolmácsolta püspökének üzenetét és

azt, hogy tisztelik id. Hermán Já-
nost. Hegyközkovácsi református
lelkészként pedig, ahonnan 11 tagú
küldöttséggel érkezett, azt hangsú-
lyozta, hogy dr. Hermán M. Jánost
a nagyváradi teológiai karon vég-
zett munkájáért, hegyközkovácsi
szolgálatáért pedig 16 éve a gyüle-
kezet örökös legátusának választot-
ták, a fiúban tisztelve az apát. 

Szegedi László, az Erdélyi Re-
formátus Egyházkerület generális
direktora és Gáll Sándor kancellár
levélben üdvözölte a megemléke-
zést.

Hermán János olyan példakép
volt a család, a közösség számára,
olyan egyéniség, amilyenekben
ma hiányt szenvedünk – hangzott
el Mocean Ioan polgármester be-
szédében, Sallai Imre alpolgámes-
ter a fényt adó lelkészre
emlékezett.

Meghatóan szép beszédet mon-
dott magyarul Klaas Elderlin nyu-
galmazott holland lelkipásztor, aki
feleségével 1972–74 között a ko-
lozsvári Református Protestáns Te-
ológiai Intézetben tanult, ahol
megismerkedtek diáktársaikkal, a
Hermán testvérekkel. Az ő meghí-
vásukra látogattak el Nagysár-
másra, ami kitörölhetetlen nyomot
hagyott emlékezetükben.

Zöld György nyugalmazott refor-
mátus lelkész az egykori szomszéd
parókián dolgozó társként Berde
Mária Az én apám című versével
emlékezett az ünnepeltre. 

Végül dr. Hermán János üdvö-
zölte név szerint újból a vendége-
ket, és mondott köszönetet a
nagysármási gyülekezetnek, a meg-
hívottaknak, hogy együtt emlékez-
hetnek édesapjuk 45 évig tartó
lelkészi munkásságára, és édesany-
jukra, akinek áldozatos munkája
nélkül el sem lehet képzelni a lel-
készcsalád öt gyermekének felne-
velését, és a 11 unoka gondjaiban és
örömében való osztozást.

– Isten teremtő munkájának és
gondviselésének az ismerete óriási
lelki haszonnal jár. Ugyanis ezzel
az ismerettel a kedvünk ellenére
való dolgokban türelmesek, a bol-
dogságban pedig háládatosak lehe-
tünk! Tehát szüleink és lelki
tanítóink nyomán ezt a mezőségi ta-
pasztalatot kell hirdetni mai vilá-
gunkban… Erről a megtartó hitről
tettünk vallást a nagysármási úrasz-
tala mellett, és... ez Édesapánk ré-
széről a legfőbb örökségünk… –
mondta záróbeszédében dr. Hermán
János.

A beszédek között a sármási réz-
fúvósok, a gyülekezet kórusa és Lu-
kács Melinda óvónő ifjúsági
csoportja lépett fel.

Az ünnepség id. Hermán János
és testvére, Hermán István reformá-
tus lelkészek sírjának a megkoszo-
rúzásával ért véget.  A gyülekezet Fotó: Bodolai Gyöngyi 

Bodolai Gyöngyi 

Sietek tisztázni: a közelgő meg-
emlékezések, amelyektől semmi
nem ment meg bennünket, minden
bizonnyal számos olyan eseményt
idéznek fel a harminc évvel ezelőtti
hónapokból és akár az utána követ-
kezett évekből, amelyeket szemta-
núk vallomásai, beszélgetései
tesznek hitelessé. Vagy legalábbis
megpróbálják hitelesnek vallani a
megszólalók.

Jómagam nem ennek az emléke-
zeti özönvíznek szeretnék itt és
most elébe menni, csupán arra hív-
nám fel a figyelmet, hogy óvatosan
kell bánni ezekkel a beszámolókkal.
Semmi baj nincs azzal, ha többen
többféleképpen emlékszünk a meg-
történtekre, de az már nincs rend-
ben, ha tényszerűen megtörtént
eseményekről nem a valóságnak
megfelelően írunk.

Nincs és nem is lesz Facebook-
fiókom, magán- (belátom: maradi)
véleményem, hogy ez a kapcsolati
forma nem közelíti, hanem eltávo-

lítja egymástól az embereket, oly-
annyira elszaporodtak a féktelen,
túlfűtött érzelmektől teli megnyilat-
kozások, hogy egyre kevesebb idő
marad az egymást megértő vagy
legalább elfogadó véleménycse-
rére.

Így aztán kedves barátom hívta
fel a figyelmemet, hogy alulírott
neve szóba került egy bejegyzés-
ben. Átküldte hozzám az inkrimi-
nált szöveget, és arra biztatott, hogy
ne hagyjam szó nélkül. A történet,
röviden: a Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház igazgatója, Gáspárik
Attila, egy felvetés kapcsán, amely
a színház jegyáraival foglalkozik,
válaszában arról ír, hogy valamikor
a kétezres évek elején a Maros Me-
gyei Tanács magához „követelte” a
színház gazdasági irányítását, de a
Virág György által vezetett intéz-
mény a színészek fizetését sem
tudta megoldani.

Kedves Attila! Nem tudom, hogy
közel húsz év távlatából miért lehet
érv ez a kijelentés a színházi jegy-
árak színvonalát illetően, és azt sem
tudom, az én nevem ebből a szem-

pontból mennyire igazítja el a vél-
hetően a színházat szerető és láto-
gató kérdezőt. 

Arra viszont elég jól emlék-
szem, hogy a Maros Megyei Ta-
nács mindenkori fenntartásában
működő művelődési intézmények
(szám szerint tíz vagy tizenegy,

attól függően, hogy a Megyei
Könyvtárat és a Teleki Tékát
együtt vagy külön számítjuk, eset-
leg a Látó és a Vatra folyóiratokat
is egyenként vagy „párban” vesz-
szük-e figyelembe) igazgatását
elég jól sikerül mind a mai napig
megoldani a megyei tanács min-
denkori vezetőinek. Szó sem volt
arról, hogy még a színház költség-
vetését is a Maros Megyei Tanács
óhajtotta volna felvállalni. Egysze-
rűen arról volt szó, hogy a színhá-
zat a marosvásárhelyi tanácshoz
szerettük volna rendelni, mivel az
akkori Művelődési Minisztérium
meg akarta szüntetni a központi fi-
nanszírozást. Mivel pedig ebben az
ügyben többekkel személyesen el-

jártunk Bukarestben, kormányha-
tározatot is megfogalmaztunk a
város kötelezettségéről a színház
finanszírozása érdekében, elég biz-
tosan állíthatom, hogy a Maros
Megyei Tanács minden tőle telhe-
tőt megtett azért, hogy ez a rangos
intézmény biztos anyagi háttérrel
rendelkezzék. Talán kérdezhetted
volna a velem együtt Bukarestbe
tartó Béres Andrástól is, hogy hogy
is volt ez?

Az nem a tanács „bűne” volt,
hogy egy magyar és egy román szí-
nész (Szélyes Ferenc és Nicolae
Cristache) immár végső megoldás-
ként éhségsztrájkba kezdett, hanem
a város akkori és jelenlegi vezetőjét
illene megkérdezni, miért nem vál-
lalt egy ilyen intézményt? Esetleg
azt is meg kellene kérdezni, hogy
miért nem vette a fáradságot Dorin
Florea, hogy a társulat színe elé
álljon azokban a kritikus napok-
ban? Ugyanis 2002. február 16-án
őt csupán akkori szóvivője, Marius
Paşcan képviselte, és ott olyan
épületes „üzenetet” is megfogal-
mazott a városvezető nevében, mi-
szerint amíg az utcákon sokasodó
gödröket anyagiak hiányában a
város nem tudja megoldani, addig

nem tudja a színház finanszírozását
sem támogatni.

Nem szándékom hivalkodni: a fi-
zetések gondját akkor is a Maros
Megyei Tanács oldotta meg, törvé-
nyesen, mint azt a Számvevőszék
jegyzőkönyve is rögzíti. A fenti,
napra pontos hivatkozást sem kér-
kedés céljából írtam le, egyszerűen
elővettem 2011-ben megjelent Nap-
lómat, hogy ne tévedjek.

Úgy gondolom, hogy amíg még
élünk elég számosan azok közül,
akiket anno a közügyek intézésére
alkalmasnak találtak (legtöbbünket
nem egyéni érdemeink alapján,
hanem a körülményeknek köszön-
hetően), addig nem kellene a való-
ságnak meg nem felelő
hivatkozásokat forgalmazni, még a
Facebookon sem. Tudom, nem aka-
dályozhatom meg a szabad véle-
ménynyilvánítást, de szeretném
kérni, hogy a „türelmetlenek” vár-
janak egy kis ideig pellengérre állí-
tásunkkal. Hinni szeretném, hogy
Gáspárik Attila tudja: engem soha
nem kellett a színjátszás, a színház,
kiemelten a marosvásárhelyi szín-
ház szeretetére és támogatására biz-
tatni.

Budapest, 2019. szeptember 28.

Még élünk

Megkísérelni a lehetetlent
Nagysármás prófétai lelkületű igehirdetőjére emlékeztek 

Virág György
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Ravatalozó épül
A balavásári görögkatolikus templom mögött készül

a régen igényelt ravatalozó. Az első próbálkozás, ami
ökumenikus egyesület keretében, önkormányzati támo-
gatással épült volna, nem volt sikeres. Utána az önkor-
mányzat saját erőből akart halottasházat építeni egy
másik helyszínen, ott azonban a szomszédok nem adták
beleegyezésüket. A községvezető szerint falugyűlésig
jutottak el, vitafórum lett belőle, és végül a köztulajdon-

ban levő temetőben épül meg a ravatalozó. Itt a szom-
széd a görögkatolikus egyházközség, amely kezdettől
messzemenően támogatta az indítványt, akkor is, ami-
kor ökumenikus megvalósításról volt szó, a másik
szomszéd az orvosi rendelő, amely állami tulajdonban
van, így nem volt akadály a szomszédok beleegyezé-
sének megszerzése.

– Azonkívül, hogy a lakosság többsége bizonyára
igényli, európai uniós szabály is kötelezi a települé-
seket ravatalozó építésére.

– Persze,  a társadalom igényli, normális körülmé-
nyek között  helye van, csak  mindig akadnak ellen-
zők.

– Mivel indokolták?
– Hogy túl közel van hozzájuk.
– A temető nincs közel?
– Balavásáron több temető van. A köztemetőbe

többnyire görögkatolikusok és adventisták temetkez-
nek, a református temető sírjai elszórva vannak a sző-
lőben, a szőlő között. A régi temető valójában kinn a
hegyen volt, de úgy be van bokrosodva, hogy már
csak aki biztosan tudja, hova megy, az tud eligazodni.
De ott legalább van jó temetőőr: a medve.Itt épül a ravatalozó 

Szerkesztette: Mózes Edith

Tavasszal elkezdődhetnek 
a munkálatok

Az önkormányzat támogatási
szerződést írt alá két kultúr-
otthon felújítására Nagyken-
den és Balavásáron. 

– A kendi kultúrotthon felújítá-
sára februárban volt a közbeszerzési
eljárás a kivitelezésre, tavaly elké-
szült a műszaki terv, az idén febru-
árban volt meghirdetve egy
kivitelezésre szóló közbeszerzés.
Azonban érdemben senki nem tett le
konkrét árajánlatot. Mivel tavaly ké-
szült a műszaki terv, még a tavalyi
szabványok alapján készült az ára-
zás, emiatt túl alacsonynak minősí-
tették a kivitelezők az árat, és nem
jelentkeztek. Érdeklődtek, de nem
tettek le ajánlatott. Ekkor elkezdő-
dött az újabb procedúra: újraáraztat-
tuk a tervezővel a munkálatokat,
jóváhagyattuk a tanáccsal, leküld-
tük Gyulafehérvárra. Másfél hónap
múlva visszajött a láttamozás, és
most újra folyik a közbeszerzés, ok-
tóber 11-én derül ki, hogy milyen
ajánlatok érkeznek. Ebben az eset-
ben megengedték az újraárazást,
mivel nem volt még konkrét kivite-
lezési szerződés kötve. A tervező a
piachoz igazította az árakat, viszont
a támogatási szerződésen felüli ösz-
szeget önrészből kell kifizetni. 

– Ez az október 11-i időpont
konkrétan mit jelent?

– Azt jelenti, hogy jövő év elején
lesz abból munkálat. Mert az aján-
latokat ki kell értékeni, utána el kell
újból küldeni Gyulafehérvárra. Ha
operatívan dolgoznak, akkor is két
hét, mire megjön a válasz. Akkor
megköthetjük a kivitelezési szerző-
dést. Teljes tetőfelújításról van szó:
tetőszerkezet cseréje, vízelvezetés,
nyílászárók cseréje, központi fűtés,
mellékhelyiségek átépítése, korsze-
rűsítése stb.

A másik a balavásári művelődési
otthon. A gyűlésterem, ahol be-
szélgetünk, tűrhetően néz ki, vi-
szont az épület nem jó. Erre is
pályázatunk van, a tervezés-kivi-
telezés közbeszerzése együtt ment,
a terv elkészült, de ezzel is közel
két hónapot késtek. A terv pillanat-
nyilag szakellenőrzés alatt van, azt
várjuk vissza, utána tudjuk lekül-
deni Gyulafehérvárra láttamo-
zásra. Miután megvan onnan az
engedély, kezdődhet a kivitelezés.
Jó esetben a beltéri munkálatnak
tudnak az idén nekifogni. Itt is tel-
jes tetőfelújítás is van a pályázat-
ban, tehát a nagy munálat csak
tavasszal kezdődhet el. 

Lesz-e körforgalom a balavásári útelágazásnál?
„Legenda” és valóság 

Olvasói panasz nyomán kér-
deztük meg Balavásár polgár-
mesterét, Sagyebó Istvánt:
miért nincs víz- és csatorna-
hálózat Balavásáron? Kide-
rült, hogy nem minden az
önkormányzaton múlt. 

– 2009-ben integrált pályázatunk
volt Balavásár víz- és csatornaháló-
zatának elkészítésére. Ugyanakkor
Szentdemeteren kívül az összes te-
lepülésre tanulmányt készítettünk:
Szénaverősre, Fületelkére, Egres-
tőre. Akkor a regionális vízgazdál-
kodási vállalattól meg is kaptuk az
engedélyt. A pályázatunk sikeres
volt, de támogatás nélkül. Mivel in-
tegrált pályázat volt, közösen a Sze-
ben megyei Holdvilág (Hoghila)
községgel, mire a támogatást meg-
kaptuk volna, a második-harmadik
helyszínelésnél – ez már 2014-ben
volt – kiderült, hogy Holdvilág te-
lepülés a pályázat egy részét meg-
valósította önerőből,  és emiatt az
utolsó percben, mire lett volna tá-
mogatás, elbukott a pályázat.

– Mekkora összegű pályázat lett
volna?

– Vissza nem térítendő támogatás
3,5 millió euró, illetve 2 millió euró
önrész. Azóta változott a helyzet,
voltak kétségbeejtő pillanatok, a ta-
nács döntése alapján csatlakoztunk

az Aquaserv által prioritásként meg-
hirdetett ivóvízhálózat-bővítési pro-
jekthez. Sajnos, mihelyt ahhoz
csatlakoztunk – ez utólag derült ki
–, egyéb ilyen természetű pályázat-
hoz tőlük engedélyt nem kaptunk,
önállóan nem pályázhatunk a me-
gyében. Nem szállunk ki ebből a
prioritásként meghirdetett ivóvízve-
zetési projektből, mert  nem kapunk
engedélyt az Aquaservtől arra, hogy
önállóan pályázhassunk. 

– Csapdahelyzet, ördögi kör.
– Igen, ez egy csapda. Szeren-

csére a szennyvízcsatornánál nem
estünk ilyen csapdába. Ott két pá-
lyázatunk van: egyik a vidékfejlesz-
tési alapnál, a másik a helyi
fejlesztési alapból, Kendre és Bala-
vásárra. Mindkét esetben megtör-
tént a közbeszerzés tervezésre,
kivitelezésre. 

Balavásáron ezelőtt három hó-
nappal kiadtuk az utasítást a mun-
kálatok elkezdésére. Azóta nagyon
keveset dolgozott a cég, többször
felkértük, és letett egy újabb kivi-
telezési tervet. A múlt héten is jó
néhány autónyi anyagot hoztak
ehhez a munkálathoz, viszont va-
lószínűleg munkaerőhiányban
szenvednek, ezért nagyon lassan
haladnak. Elkezdtük Balavásáron a
csatornahálózat kiépítését, a többi
csatornahálózatnál a műszaki ter-
vet kb. három hete kaptuk kézhez,
láttamozva, ellenőrizve, és most
van folyamatban a lejárt engedé-
lyek megújítása. Az építkezési en-
gedélyhez a megyei tanács
jóváhagyását várjuk, néhány ki-
egészítő iratot kértek, amelyeket
legkésőbb két héten belül le tudunk
tenni, és akkor ott is ki tudjuk adni
az utasítást. Érdemben az idén
ugyan nem fognak sokat tudni dol-

gozni, de legalább elindult a folya-
mat.

Kétéves kivitelezési határidő van
mindkét esetben. Októberben ha ki-
adjuk a kezdésre az utasítást, akkor
2021 októberére kell elkészülnie,
Balavásáron a szerződés áprilisban
volt aláírva, a kezdésre az utasítás
júliusban volt kiadva, tehát annak is
2021 nyarára kellene elkészülnie.
Mindkét esetben tetemes az önrész,
összességében több mint egymillió
euró. Voltak némi tartalékaink, vi-
szont a tavalyi költségvetési tör-
vény elkobozta, államosította.
Úgyhogy nagy valószínűséggel hi-
telhez kell majd folyamodnunk.
Nem látok ebben semmi gondot,
mivel egy olyan beruházásra kell,
ami létszükséglet.

Gondolom, általános probléma
máshol is, hogy a kivitelezőnek
nincs kellő potenciálja, a munkaerő
jobb pénzért Nyugatra vándorolt, és
amúgy is a szennyvízhálózat lefek-
tetése olyan munka, amelyen eddig
sem a mérnökök dolgoztak. Olyan
emberre van szükség, aki ásni tud,
meg lapátolni. A béreket is mindkét
esetben újra kellett tárgyalni a kivi-
telezővel, és ez is gondot jelent,
ugyanis a támogató (a kormány) a
minimálbéres munkabér-kiigazítást
engedi csak meg, ehhez lehet illesz-
teni a letett árajánlatot, holott nem
biztos, hogy ezzel lehet munkaerőt
találni. Még önrészből sem engedik
meg, így megtörténhet, hogy renge-
teg régebb kiszerződött munkálat
adott pillanatban leáll. 

Miért nincs víz- és csatornahálózat?
Ördögi kör

   6 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________VENDÉGOLDAL ______________________________________________ 2019. október 1., kedd

Fotó: Nagy Tibor

Köztudott, hogy a Balavásár – Segesvár–
Szováta útkereszteződésnél gyakoriak a köz-
úti balesetek. Azt állítják egyesek, hogy a
polgármester nem akar körforgalmat kiépí-
teni, holott az megoldást jelenthetne a gya-
kori balesetek megelőzésére. 

– A legenda szerint a polgármester nem akarja.
– Ez a legenda. A valóság az, hogy a polgármester

ismeri a hatáskörét. Szükség lenne az útkeresztező-
désben egy körforgalomra, de a nemzetközi út nem
tartozik az önkormányzat hatáskörébe. Kezdeményez-

tük több ízben hol önállóan, hol a rendőrséggel közö-
sen. Volt, amikor ironikus választ kaptunk. A közúti
infrastruktúráért felelős társaság (CNAIR) Maros me-
gyei kirendeltségének az  igazgatója legutóbb azt
mondta, tanulmány készül ennek az útkereszteződés-
nek a felújítására, átépítésére. Hogy mit fog tartal-
mazni a tanulmány, nem tudjuk. Bízunk benne, hogy
körforgalmat tesznek, de nem olyan megoldást válasz-
tanak, mint  amilyen Ákosfalván van. Hangsúlyozom,
mindez nem a polgármester vagy az önkormányzat
hozzáállásán múlik, hanem a CNAIR-on.

Fotó: archív



Kilencedik alkalommal rende-
zett a hétvégén szüreti mulat-
ságot a kelementelki szőlő-
hegy aljában a Kis-Küküllő
Borlovagrend, a Kis-Küküllő
Menti Szőlészeti Társaság, a
Petry család, Gyulakuta és Ba-
lavásár önkormányzata, de kö-
szönet jár a támogatóknak is,
hogy ilyen szintre emelkedhe-
tett a borvidék ünnepe.

Jóleső érzés ismét együtt lenni,
ünnepelni, beszélni a szőlőről a
gyönyörű őszben – vallotta be
Varga József gyulakutai polgármes-
ter, aki fontosnak tartja, hogy a sző-
lészet művészetének ne csak az
idősek és középkorúak hódoljanak,
hanem a fiatalok is. Kelementelkén
több család van már, mint az Orbán,
Kiss, Lakatos, amelyek a terület,
tőke, valamint a bor mennyisége és
minősége szempontjából egyre ver-
senyképesebbek, de az is jó volna,
ha a téli estéken a borosgazdák vé-
giglátogatnák egymást, megkóstol-
nák és értékelnék egymás borát,
tanácskoznának, mert „ez segítene
a Bor útján való megkapaszkodás-
ban” – véli az elöljáró, aki úgy érzi,
ez a rendezvény már nem csak egy
szüreti mulatság, hanem lassan sző-
lészeti fesztivál.

A Maros Megyei Tanács elnöke
szép pillanatnak tartja az alkalmat,
amikor a borról lehet beszélgetni,
bor mellett barátkozni, és ilyen al-
kalom a kelementelki rendezvény
is, amikor megkóstolható, hogy
miért dolgoztak egész évben a bo-
rászok. Péter Ferenc szerint itt már
olyan minőségi borokat készítenek,
amellyel nemcsak a küküllőmen-
tiek, hanem egész Erdély büszkél-
kedhet, hiszen ezen a vidéken lehet
a legjobb fehérborokat találni. Min-
denki találja meg a neki ízlő tüzes
vagy selymes bort, fogyassza
egészséggel, beszélgessen az ered-
ményekről és a jövőről – biztatta a
megye vezetője az ünneplőket.
Őket köszöntötte Percze László, a
csíkszeredai magyar főkonzulátus
konzulja is. A természet tanítja az
embert, megmutatja magát annak,
aki korán kel, kapát, metszőollót
ragad, tűri a szelet, hideget, forró-
ságot és ráhangolódik a szőlő rez-
düléseire. A szüret az éves munka
ünnepe, de a szüret igazi örömét a
maga teljességében csak a szőlős-
gazdák élik át, ők tudják, mennyi
odaadás van munkájukban. A borá-
szok pedig akkor boldogok, amikor
munkájuk gyümölcse másoknak
szerez örömet. A küküllőmenti bo-
rászok pedig méltán lehetnek bol-
dogok, mert bortermő vidékük
híres, és jó borokat ad az országnak
– vonta le a következtetést a konzul.

A szőlő minőségét nemcsak a
talaj, az éghajlat, a napsütés hatá-
rozza meg, hanem a szőlőműves, a
borász szakmai tudásán és szerete-
tén is sok múlik, aki lelkének egy
darabját is hozzáadja, hogy bora jó
és különleges legyen: ezért van a
bornak lelke is az íze, illata, zamata

mellett – állapította meg Péterfi
Sándor, a Kis-Küküllő Borlovag-
rend nagymestere. A szőlő nemcsak
a tájat, hanem annak emberét is ala-
kítja, azért rendezettebbek a szőlő-
termesztő falvak, és azért
fegyelmezettebbek annak lakói. A
Kis-Küküllő Borlovagrend pedig tíz
éve dolgozik a borkultúra megis-
mertetéséért, népszerűsítéséért, és
ennek jegyében jött létre ez a ren-
dezvény is kilenc évvel ezelőtt –
emlékeztette az ünneplőket a helyi
vezető.
Bővült a borrend

A szőlészet és borászat terén ki-
fejtett munkásságuk elismeréseként
idén a borlovagrend nagytanácsa
hat személy lovaggá avatását
hagyta jóvá. Antal László Csombor-
don született, Marosvásárhelyen
művel szőlőt, kifejezetten jó rizlin-
get termeszt az utóbbi években, ifj.
Balogh Gyula pedig akkor sem
tudja kikerülni a szőlőtőkét, ha
akarja, így inkább besegít a családi
borászatba. Orbán Ottó és Balázs
közösen dolgoznak a családi gazda-
ságban, bejárták a Kárpát-medence
borászatait, meggyőzték édesapju-
kat, hogy újabb területeken telepít-
sen szőlőt, ők pedig inkább a
borászatban dolgoznak, új techno-
lógiákkal kísérleteznek. Gál Sándor
Csombordon tanult, aktív résztve-
vője a balavásári borversenyeknek
és a kelementelki mulatságok elő-
készítésének, míg ifj. Petry-Viski
András, a kelementelki Petry-pince
tulajdonosa a borászatban, borturiz-
musban hajt végre fejlesztéseket, az
ő irányításával a kelementelki pince
nagy korszerűsítésen ment át.

Mielőtt azonban id. Balogh
Gyula, a rend ceremóniamestere
pallossal lovaggá ütötte volna a je-
lölteket, azoknak számot kellett ad-
niuk tudásukról. Az elméleti

kérdések arra is kitértek, hogy mi-
lyen borospoharat töltünk meg leg-
inkább, milyen bor dukál a pörkölt
mellé, megy-e a sörre a bor, milyen
érzékszervi sorrendben ítéljük meg
a bort, de azt is tudniuk kellett, ki
volt az a 19. századi magyar, aki a
kaliforniai borászatot megterem-
tette. A gyakorlati próbán pedig
mindenkinek bekötött szemmel kel-
lett megállapítania, milyen bort tar-
talmaz a kezébe adott pohár. Ezután
közösen tettek esküt arra, hogy a
borrend hírnevének megőrzésén
dolgoznak majd, borfogyasztásuk
kulturált és mérsékelt lesz, tisztelet-
tel hajtanak fejet a szőlőműves
verejtékes munkájával készített
borok előtt, de arra is fogadal-
mat tettek, hogy amíg a Kis-
Küküllő vize mossa e szőlők
gyökereit, szomjas torkukat ki-
mondottan küküllőmenti borral
fogják locsolni.

A ceremónia után a kele-
mentelki Orbán Ottó frissen
avatott lovag lapunknak el-
mondta: öröm és megtisztelte-
tés számára, hogy a borrend
tagja lehet, és ezzel is segíthet
a vidék szőlészetének és borá-
szatának fellendítésén, mert le-
hetőségük van másokat is
bevonni és a fiataloknak is pél-
dát mutatni. A családi szőlé-
szetben és borászatban
dolgozni pedig az a legjobb,
hogy a jó bor egyre több jó em-
bert vonz.
Must és szórakozás

Hogy a torkok kellőképpen
megszomjazzanak, arról a téren
felállított bográcsok körül sürgölő-
dők is tettek, és szépen asztalt is te-
rítettek. Mire a dél elmúlt,
megérkeztek a szekerekkel azok a
népviseletbe öltözött fiatalok is,
akik a székelyvajai rezesbanda kí-

séretében bejárták Gyulakutát, Ke-
lementelkét és Balavásárt, hívo-
gatva mindenkit a mulatságba. A
bográcsokban finom ételek készül-
tek, a legtöbb ügyeskedő is Kele-
mentelkéről került ki. A Bálint
család Teréz mama gulyásával állt
elő, az iskola és a marosvásárhelyi
Antal László családja hagyományos
gulyással, a Varga család borjúpör-
költet és töltött káposztát tálalt, az
Orbán család csilis babfőzelékkel
rukkolt elő, a fiatal házasok és a
gyulakutai önkormányzat babgu-
lyást kínált, a balavásári Romantik
étterem ugyanezt, de „székely

módra”. Aki mást szeretett volna
fogyasztani, az a Petry család által
nyárson forgatott ökör húsából vá-
sárolhatott. 

Nem hiányzott a szőlőhegy
nedve sem, egy palack bort 20-45
lejes áron lehetett vásárolni, a kimé-
rős bor decilitere 1,5, a fröccs 2
lejbe került, míg a tér másik oldalán
a muskotályból, királyleánykából,
rajnai rizlingből frissen szorított
mustot mértek, 1 lejért két decit ön-
töttek a pohárba.

Az igazi, jókedvű ünnepléshez a
bor mellé zeneszó és tánc is kell, és
a szervezők erről is gondoskodtak:
a színpadon egymást váltották a ke-
lementelki iskolások, a gyulakutai
Szivárvány, az erdőszentgyörgyi
Százfonat és a marosvásárhelyi
Napsugár néptánccsoport, míg Gye-
pesi László Széllyes-monológokkal
szórakoztatta a közönséget. Eköz-
ben a téren a helyi iskolások sorsje-
gyet árusítottak, amivel a
táncműsor végén ajándékkosarakat
és szőlőkoszorúkat lehett nyerni.

Hogy senki se térjen haza élmények
nélkül, délután tizenkétféle bort is
kóstolásra bocsátottak a szervezők.
Jó lesz a bor

A balavásári Csegzi Tibort arról
kérdeztük: milyen volt az időjárás,
kedvezett-e a szőlőnek, és milyen
bor várható. A gazda úgy véli,
szép, egészséges a szőlő, cukortar-
talma is megfelelő, de még egy-két
hetet várni lehet a szüretig. Nincs
annyi termés, mint tavaly, de a mi-
nősége jó, ám ehhez nagyon oda
kellett figyelniük, mert az időjárás
változó volt, ezért a növényvédel-
met nem lehetett elhanyagolni.
Évek óta nem volt ilyen szőlő – ál-
lítja a gazda, aki a régebb felha-
gyott szőlősök újratelepítésére
szánta el magát.

A dicsőszentmártoni Seprődi 
József borász is a változó időjárást
emelte ki, ami miatt „aki nem fi-
gyelt oda, elment a szőlője”, vagy
ha nem kellő időben permetezett,
terméskiesésre kell számítson. Ha
az őszi időjárás meleg lesz és nem
szüretelnek „időnap előtt”, átlagon
felüli lesz a must minősége, ám az
erjedésnél lehetnek gondok. Ha
nincs kellő nitrogéntartalmú anyag
a mustban, ami elősegíti az élesztő-
gombák szaporodását, megtörtén-
het, hogy elakad az erjedés. Ezért
az, aki megengedheti magának,
használjon tápsót és faélesztőt –
magyarázta a mérnök.
Van hozadéka

Kelementelkén nem egyszerű
szüreti mulatságról van szó, hanem
fesztivállá kezdi kinőni magát, és a
résztvevők száma is azt mutatja,
hogy van rá igény, ezért minden-
képp meg kell szervezni a jövőben
is – vonta le a következtetést Varga
József polgármester. Olyan rendez-
vény, amely összefogja a közössé-
get, és a szőlőművelés művészetére
tanít. Itt találkozhat a kezdő borász
azzal, aki tapasztalatban gazdagabb,
aki már fejlesztéseket eszközölt,
ezenkívül sok vendég érkezik a ha-

tárokon túlról is, és a velük való az
eszmecsere mindig meghozta az
eredményt. Akár a térség egyik tu-
risztikai vonzerejének is mondható
ez a rendezvény, és amióta ez léte-
zik, Gyulakuta és Balavásár köz-
ségben a borászat felvirágzott,
„erőre kapott”, a gazdák jó dolog-
nak tartják a szőlő termesztését és a
bor értékesítését. Gyulakuta köz-
ségben több családnak vagy csopor-
tosulásnak életformájává lett,
jövedelemforrást biztosít a szőlő-
tőke és a bor. A térség éppen ezért
nemcsak ezt a szüreti mulatságot
rendezi meg évente, hanem Gyula-
kután, Kelementelkén, Balavásáron
külön-külön is vannak borverse-
nyek, a balavásári már nemzetkö-
zivé lett, és az itt leadott
borminták száma a négyszázas ha-
tárt súrolja. Mindezek löketet
adnak a helyi gazdáknak, hogy új-
ratelepítéseket végezzenek, a sző-
lőhegyek ne haljanak ki –
fogalmazta meg lapunknak tapasz-
talatát a polgármester.

A szőlőtőkét és nedűjét ünnepelték
Fesztivállá válhat a kelementelki szüreti mulatság

Gligor Róbert László
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A szüret a jól végzett munka ünnepe Fotó:  Gligor Róbert László

Szépen feldíszített asztalok, jutalomcsomagok várták a vendégeket 
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Leandro góljával nyert a címvédő Ferencváros
A címvédő Ferencváros Leandro 86. percben szerzett

találatával 1-0-ra legyőzte a vendég Kisvárdát a labda-
rúgó OTP Bank Liga hetedik fordulójának vasárnapi zá-
rómérkőzésén.

Az első félidőben a Ferencváros fokozatosan jutott
mezőnyfölényhez, legaktívabb játékosának Nguen bizo-
nyult. A huszadik perc után már egyértelműen a házigaz-
dák irányítottak, de alig jelentettek veszélyt a térfelén
fegyelmezetten záró vendégek kapujára.

A mérkőzés képe a szünet után sem változott, a hazaiak
két cserével frissítettek ugyan, de hiába vitték egyre köze-
lebb a játékot a kisvárdai kapuhoz, nem jutottak vezetés-
hez. Az idő múlása és szurkolóik türelmetlensége sürgette
a ferencvárosiakat, akik a folytatásban kockázatosabb,
még nyíltabb támadójátékkal próbálkoztak, így az egyre
bátrabb szabolcsiak kontráiban is volt gólveszély. A három
pont a 86. percben dőlt el, amikor Leandro a kaputól húsz
méterre, középről laposan kilőtte a bal alsó sarkot. A kö-
zéppályás előtt három kisvárdai állt, de egyikük sem tudott
blokkolni, miként a vetődő Felipe sem tudott hárítani.

A népligetiek pályaválasztóként immár negyven ta-
lálkozó óta nem kaptak ki az NB I-ben, és sorozatban
14. bajnokijukat nyerték meg otthon. A Kisvárda negye-
dik bajnoki összecsapásán is úgy veszített a Ferencvá-
rossal szemben – másodszor az Üllői úton –, hogy nem
szerzett gólt.

Leandro nyolc nap leforgása alatt harmadik mérkőzé-
sén a harmadik gólját szerezte a Ferencvárosban: ezt

megelőzően múlt vasárnap a ZTE elleni bajnokin, majd
szerdán az Iváncsa elleni Magyar Kupa-mérkőzésen volt
eredményes.

A ferencvárosi Varga Roland (elöl) és Teodorosz Beriosz, a Kisvárda játékosa. Fotó:
MTI/Czagány Balázs

Az Astrával játszik a Sepsi OSK a Románia-kupában
Kisorsolták tegnap a labdarúgó-Románia-kupa nyolcaddöntős párosításait, így eldőlt,

hogy a Sepsi OSK az Astrával játszhat a továbbjutásért. A párosítások: Kolozsvári Să-
nătatea – Petrolul Ploieşti, Foresta Suceava – Bukaresti Dinamo, Sepsi OSK – Gyurgye-
vói Astra, Academica Clinceni – FC Botoşani, Kolozsvári Universitatea – Bukaresti
FCSB, Bodzavásári Metalul – Jászvásári Poli, FC Voluntari – Universitatea Craiova, CS
Mioveni – Nagyszebeni Hermannstadt. A mérkőzéseket október 29-e és 31-e között 
játsszák.

A tizenhatoddöntő eredményei: Flacăra Horezu – Gyurgyevói Astra 0-2, Foresta Su-
ceava – Medgyesi Gaz Metan 2-1, Aradi UTA – Bukaresti Dinamo 1-3, Bodzavásári Me-
talul – Csíkszeredai FC 1-0, Turris-Oltul Turnu Măgurele – Academica Clinceni 2-3,
Concordia Chiajna – FC Voluntari 2-3, Universitatea Craiova – Kolozsvári Universitatea
2-3, Chindia Târgovişte – Nagyszebeni Hermannstadt 0-1, CS Făurei – CS Mioveni1-5,
Magyargáldi Industria – Petrolul Ploieşti 0-1, Resicabányai CSM – CSU Craiova 0-1,
FC Botoşani – Kolozsvári CFR 2-2, büntetőrúgásokkal 6-4, Kolozsvári Sănătatea – Kons-
tancai Viitorul 1-0, Temesvári Ripensia – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1-4, Bukaresti
Rapid – Jászvásári Politehnica 0-1, Bukaresti Metaloglobus – Bukaresti FCSB 0-2.

Eredményjelző
* 1. liga, 11. forduló: Academica Clinceni – Bu-

karesti FCSB 0-3, Kolozsvári CFR – Medgyesi Gaz
Metan 3-0; az élcsoport: 1. CFR 24 pont, 2. Viitorul
21, 3. Craiova 19

* 2. liga, 9. forduló: Temesvári Ripensia – Sportul
Snagov 3-1, Bukaresti Metaloglobus – Bukaresti
Rapid 0-0; az élcsoport: 1. Turnu Măgurele 22 pont,
2. UTA 19, 3. Bodzavásár 19

* OTP Bank Liga, 7. forduló: Ferencváros – Kis-
várda Master Good 1-0; az élcsoport: 1. Fehérvár
FC 18 pont, 2. Ferencváros 15, 3. Mezőkövesd 15

* Merkantil Bank Liga NB II, 10. forduló: BFC
Siófok – Soroksár SC 1-1, Budafoki MTE – Kazinc-
barcika 2-2, Aqvital FC Csákvár – WKW ETO FC
Győr 3-2, Gyirmót FC Győr – Békéscsaba 1912
Előre 2-0, Szombathelyi Haladás – FC Ajka 2-4,
Szeged-Csanád Grosics – Dorogi FC 1-0, Szolnoki
MÁV FC – Budaörs 2-0, Vác FC – Vasas FC 0-4,
MTK Budapest – Nyíregyháza Spartacus FC 2-1; az
élcsoport: 1. MTK 21 pont, 2. ETO FC Győr 20, 3.
Siófok 20

Kolozsváron Dan Petrescu hiánya sem volt akadály
Egy jó gyakorláshoz volt hasonlatos a Kolozsvári CFR és a Medgyesi Gaz Metan össze-

csapása a labdarúgó 1. liga 11. fordulójában, amire a házigazdáknak szükségük is volt az
Európa-ligában esedékes második csoportmérkőzésük előtt.

A Szeben megyeiek inkább edzőpartnerek voltak a vasárnap esti találkozón, semmint
ellenfelek, bár ranglistás helyezésük előzetesen nem ezt sejtette (az utóbbi időben nem úgy
megy nekik a játék, ahogyan az évad kezdetén ment volt, Kolozsváron zsinórban a negyedik
meccsüket veszítették el, a bajnoki és kupamérkőzéseket is figyelembe véve). Annak elle-
nére, hogy a vendéglátóknak nélkülözniük kellett vezetőedzőjük tanácsait (Dan Petrescu
eltiltás miatt nem ülhetett le a kispadra), így is könnyedén begyűjtötték a három pontot:
két gólt szereztek rögzített helyzetből, amelyeket mintha egymásról másolták volna: Ciprian
Deac ívelt be szabadrúgásból, s előbb Vinicius, majd Boli is betalált. Szünet után a Gaz
Metan is veszélyeztetett egy ízben Buş révén, de aztán érkezett a pályára Omrani, és vele
az utóbbi időben megszokott gól, így végleg eldőlt a három pont sorsa.

Érdekesség, hogy a második félidőben a Gaz Metant sem dirigálhatta a pálya széléről a
vezetőedző: Edward Iordănescut ugyanis sorozatos tiltakozásai miatt az öltözőfolyosón ki-
állította Kovács István játékvezető.

Orosz Nagydíj: Hamilton nyert, 
és növelte előnyét az összetettben

Bajnokok Ligája: 
Londonban vendégeskedik 

a Bayern München
A labdarúgó Bajnokok Ligája má-

sodik fordulójának mai programjá-
ból a legutóbbi szezonban döntős
Tottenham Hotspur és a Bayern
München londoni összecsapása
emelkedik ki. A két csapat több mint
35 év után találkozik egymással újra
az európai kupaporondon: az UEFA-
kupa 1983/84-es kiírásának harma-
dik fordulójában az angolok az 1-0-s
idegenbeli vereségük után hazai kör-
nyezetben 2-0-ra diadalmaskodtak,
kiharcolva ezzel a továbbjutást.

Az első fordulóban a Bayern a
Crvena zvezda felett aratott 3-0-s
hazai sikerrel rajtolt, míg a Spurs
Harry Kane és Lucas Moura góljai-
val hiába vezetett 2-0-ra az Olimpi-
akosz Pireusz vendégeként, végül be
kellett érnie az egy ponttal.

A 13-szoros győztes Real Madrid
saját közönsége előtt a belga Club
Brugge ellen javíthat: Zinedine Zi-
dane együttese a nyitókörben simán,

3-0-ra kapott ki a Paris Saint-Ger-
main otthonában, egy esetleges
újabb vereség pedig egy 1981 óta
nem látott hármas negatív sorozatot
jelentene a klub történetében.

A C csoportban a Manchester City
és a selejtezőben a Ferencvárost bú-
csúztató Zágrábi Dinamo is fölényes
győzelemmel kezdett, most a két
gárda a szigetországban találkozik
egymással. Az Atalanta felett aratott
sikere ellenére óriási meglepetés
lenne, ha a horvát csapat akár egyet-
len pontot is szerezne az Etihad Sta-
dionban.

A D jelű négyes két favoritja, az
Atlético Madrid és a Juventus, azt
követően, hogy Spanyolországban
egy látványos mérkőzésen 2-2-es
döntetlent játszott egymással, most
esélyesként lép pályára, előbbi a Lo-
komotiv Moszkva otthonában,
utóbbi pedig otthon a Bayer Lever-
kusen ellen.

Az ötszörös világbajnok és címvédő Lewis Ha-
milton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi
Forma–1-es Orosz Nagydíjat, ezzel növelte az elő-
nyét az összetettben. A 34 éves Hamilton Oroszor-
szágban negyedszer diadalmaskodott, és ez az idei
kilencedik, egyben pályafutása 82. futamgyőzelme,
amelynek eredményeként már 73 ponttal vezet csa-
pattársa, a Szocsiban most másodikként célba érő
finn Valtteri Bottasszal szemben. Az Orosz Nagydí-
jon Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája vég-
zett harmadikként.

A rajtnál a pole-pozícióból startoló Leclerc tökéletes
ütemben lőtt ki, ezzel szélárnyékot biztosított a harma-
dik helyről induló csapattársának, Sebastian Vettelnek,
aki megelőzte Hamiltont és Leclercet is, és elsőként
fordult el az első kanyarban.

A verseny csaknem feléig megmaradt a Vettel,
Leclerc, Hamilton sorrend a dobogós helyeken szá-
guldóknál, a Ferrari monacói pilótája ugyanakkor a
csapatrádión az előzetesen megbeszélt stratégiával
kapcsolatban kérdőre vonta versenymérnökét, és
arról érdeklődött, Vettel mikor fogja maga elé en-
gedni. Erre aztán valamivel később sor került, Le-
clerc ugyanis a 22., Vettel pedig a 26. körben hajtott
a bokszba kerékcserére, ezzel a monacói állt az élre.

A négyszeres világbajnok németnek azonban a
bokszutcából kihajtva azonnal meghibásodott a Fer-
rarija, ezért fel kellett adnia a versenyt, a kiállása
miatt elrendelt virtuális biztonsági autós szakasz
ideje alatt pedig a két Mercedes-pilóta, Hamilton és
az addig negyedik Bottas is megkapta a friss abron-
csokat.

Ezzel Hamilton állt az élre, őt Bottas követte má-
sodikként, míg Leclercet a harmadik helyről egy
újabb biztonsági autós szakasz közben kihívta a
boxba a csapata, és a jobb tapadást biztosító, ám
gyorsabban elhasználódó gumikkal szerelte fel a
monacói versenyző autóját.

Az utolsó 20 körre egyetlen kérdés maradt, még-
pedig az, hogy sikerül-e Leclercnek megküzdenie a
két Mercedes-pilótával a futamgyőzelemért, és bár
egy-két támadásra maradt ereje Bottas ellen, előzni
nem tudott.

A vb két hét múlva folytatódik Japánban.

A vb-pontversenyek állása 16 futam után
* pilóták: 1. Hamilton 322 pont, 2. Bottas 249, 3. Leclerc 215, 4. Verstappen 212, 5. Sebastian Vettel

(német, Ferrari) 194, 6. Pierre Gasly (francia, Toro Rosso) 69, 7. Sainz 66, 8. Albon 52, 9. Norris 35,
10. Daniel Ricciardo (ausztrál, Renault) 34, 11. Hülkenberg 34, 12. Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso)
33, 13. Pérez 33, 14. Kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo) 31, 15. Magnussen 20, 16. Lance Stroll (ka-
nadai, Racing Point) 19, 17. Romain Grosjean (francia, Haas) 8, 18. Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa
Romeo) 4, 19. Robert Kubica (lengyel, Williams) 1, 20. George Russell (brit, Williams) 0

* csapatok: 1. Mercedes 571 pont, 2. Ferrari 409, 3. Red Bull 311, 4. McLaren 101, 5. Renault 68,
6. Toro Rosso 55, 7. Racing Point 52, 8. Alfa Romeo 35, 9. Haas 28, 10. Williams 1

Eredményjelző
* Orosz Nagydíj, Szocsi (53 kör, 309,745 km,

a pontszerzők): 1. Lewis Hamilton (brit, Merce-
des) 1:33:38.992 óra, 2. Valtteri Bottas (finn,
Mercedes) 3.829 másodperc hátrány, 3. Charles
Leclerc (monacói, Ferrari) 5.212 mp h., 4. Max
Verstappen (holland, Red Bull) 14.210 mp h., 5.
Alexander Albon (thaiföldi, Red Bull) 38.348 mp
h., 6. Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLaren) 45.889
mp h., 7. Sergio Pérez (mexikói, Racing Point)
48.728 mp h., 8. Lando Norris (brit, McLaren)
57.749 mp h., 9. Kevin Magnussen (dán, Haas)
58.779 mp h., 10. Nico Hülkenberg (német, Re-
nault) 59.841 mp h.

* leggyorsabb kör: 1:35.761 perc, Hamilton
(51. kör)

* pole-pozíció: Leclerc

A mai program
* A csoport: Real Madrid (spanyol) – Club Brugge (belga) (19.55 óra,

TV: DigiSport 1, Telekom Sport 2, Look Plus), Galatasaray (török) – Paris
Saint-Germain (francia) (22.00, DigiSport 3, Telekom Sport 2, Look
Sport 2)

* B csoport: Tottenham Hotspur (angol) – Bayern München (német)
(22.00, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport), Crvena zvezda (szerb)
– Olimpiakosz Pireusz (görög) (22.00)

* C csoport: Atalanta (olasz) – Sahtar Donyeck (ukrán) (19.55, Di-
giSport 2, Look Sport), Manchester City (angol) – Zágrábi Dinamo (hor-
vát) (22.00, DigiSport 4, Telekom Sport 4, Look Sport 3)

* D csoport: Juventus (olasz) – Bayer Leverkusen (német) (22.00, Di-
giSport 2, Telekom Sport 3, Look Plus), Lokomotiv Moszkva (orosz) –
Atlético Madrid (spanyol) (22.00)



A Biblia szavai szerint mindennek megvan a
rendelt ideje, tehát élni, gazdálkodni kellene vele.
Valamennyiünk életének kísérő jelensége időn-
ként a kudarc, a megalkuvás vagy a lázadás, amit
később bölcsességnek tartunk. 

Nem könnyű megöregedni úgy, hogy sírunk,
panaszkodunk, vagy szeretetet, tapasztalatot su-
gárzunk.

Amit adunk neveléssel a gyermekeknek, rend-
szerint vissza is kapjuk. 

A fiatalok is megöregednek.
Az életben négy évszak van: tavasz, nyár, ősz

és tél. 
A tavasz a fiatalság.

A nyár a beteljesedés.
Az ősz a munka eredménye, termése, gyümöl-

cse. 
A tél a bölcsesség, tapasztalat avagy leépülés

kora. 
Lehetne az időseknek is tanulni, elfogadni a fi-

atal generáció rohanását, felfogását. A fiatalok is
adhatnak több mosolyt, türelmet, meghallgatást,
segítséget az időseknek.

A tiszteletet, szeretetet, a segítséget életünkben
kellene kapni, a halál után hiába siratnak, mert
késő. Ezért szeressük az öregeket, és vigyázzunk
az idősekre!

Gálfiné Kenedich Piroska 

Az idősek világnapjára
Könyvbemutató
a máltai házban

Szeptember 23-án Marosvásár-
helyen  zsúfolásig megtelt a Máltai
Szeretetszolgálat székháza.

Radványi Hajnalt köszöntötték jó
barátai, tisztelői újabb könyvének
megjelenése alkalmából. Ahogy
Szász Anikó magyartanárnő bekö-
szöntőjében kiemelte, jubileumi ün-
nepség ez, hiszen a szerző megírta
10. könyvét, melynek a Jelzőtáblák
címet adta. A könyv bemutatása
előtt a Művészeti Líceum két di-
ákja, Dávid Gergely és Gál Kristóf
muzsikált, megteremtve a meghitt,
családias hangulatot. Ezután Fehér
Mária mint egykori kolléganő a
szerző életútjának fontosabb állo-
másait sorolta fel, kiemelve azokat
az éveket, amikor Radványi Hajnal
hitoktatóként tanított a 7-es számú
iskolában.

Mélyen vallásos, színes egyéni-
ségnek ismerte meg, akire mindig
lehetett számítani. A verseket és no-
vellákat tartalmazó kötet széles ská-
lát ölel fel, mindannyiunkról szól –
mondta Szász Anikó. Vannak öné-
letrajzi vonatkozású novellák, mint
a Mici óvó néni, a Tusnádfürdői
emlék, a Változó idők, portrék, pél-
dául A nyudíjas vagy A kamasz. A
Tóri üzenete néhai szeretett máltai
vezetőnknek, Tulit Viktóriának állít
emléket. Radványi Hajnal költői
képei, megszemélyesítései egye-
diek, fény-árnyék játékai. 

A kötetből ízelítőül Princz Mária,
Baranka Katalin, Pollák Erzsébet és
Dendea Mária olvasott fel. A
könyvbemutatón részt vett Baricz
Lajos marosszentgyörgyi plébános,
aki erre az alkalomra írta az Isten
ajándéka szonettet.  Palkó Ágoston
marosjárai plébános, a máltaiak
lelki vezetője csodálatát fejezte ki
azért a tudásért, pontosságért,
amellyel Radványi Hajnal a biblia-
órákat vezeti a máltai szervezetnél.
A plébános úr egy ősrégi csángó
dallal köszöntötte az ünnepeltet,
majd felolvasta az Ökuménia című
verset, mely a testvériségről szól,
istenszeretetre tanít. Radványi Haj-
nal nemcsak verseket és prózát ír,
hanem színdarabokat is, melyeket
többször is előadtak a gyerekek ka-
rácsonyi ünnepélyeken. Dramati-
zálta Mátyás király és a kolozsvári
bíró történetét, melyet a máltai fia-
talok – Demeter Szilamér, Baranka
Katalin, Fazakas Beáta és Borbély
Anita – mutattak be.

A rendezvény szeretetvendégség-
gel ért véget.

A Jelzőtáblák című kötet a Gara-
bontzia Kiadónál jelent meg, Brejan
Mihaela nagylelkű támogatásával.

A könyv eladásából befolyt ösz-
szeget Radványi Hajnal felajánlotta
a máltai szervezetnek.

Tövissi Éva máltai tag

Szerkeszti: Mezey Sarolta
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Illusztráció



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

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

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

TEASÜTEMÉNYEK KÉSZÍTÉSÉRE SZEMÉLYEKET alkalmazunk. Tel. 0745-668-883. (21608-I)

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

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

FELSZOLGÁLÓT és SEGÉDET keresünk teljes vagy részmunkaidőre családias kis PANZIÓBA. Ta-
pasztalat nem szükséges. Tel. 0744-624-976. (21538-I)

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

A TORDAI CÉG alkalmaz  ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe. Tel. 0744-681-130. (21623-I)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST és BELESMŰHELYÉBE személyzetet. Tel. 0744-644-
026. (21623-I)

ALKALMAZUNK TANYÁRA ÁLLATGONDOZÓT hosszú távra, teljes ellátással. Tel. 0744-624-809.
(21623-I)

ALKALMAZUNK SOFŐRT B kategóriával. Nyolcórás munkaprogram. Tel. 0746-108-701. (3/4638)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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A szállító neve és címe Útirány Indulás Visszatérés Irányár

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

Marosvásárhely – 
Budapest

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

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

(Dózsa György utca)

* Időszakos járat

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

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

Volán buszállomás

* Időszakos járat 

Előnyös árak

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

Marosvásárhely – 
Budapest

Mindennap,
Voiajor autóbuszállomás, 20 ó.

Mindennap Budapestről, 
a Népligetből  18.30-kor,  

a 30-as peronról

Egy út 110 lej, 
menet–jövet 200 lej, 

nyugdíjasoknak és diákoknak 
(18 éves korig) 

190 lej.

Marosvásárhelytől Marosvásárhelyig
– festészeti kiállítás

A Romániai Képzőművészek Szövetségének Maros megyei fiókja szer-
vezésében rendhagyó képkiállítás nyílik október elsején 17 órakor a ma-
rosvásárhelyi Kultúrpalota Art Nouveau kiállítótermében. Szepessy
László a gyűjteményéből ezúttal egy olyan kiállításanyagot tár a maros-
vásárhelyi művészetkedvelők elé, amellyel a múlt század elejétől napja-
inkig Marosvásárhelyhez valamilyen módon kötődő festőknek állít
emléket. Marosvásárhely az egyik legtöbb képzőművészt adó és befogadó
város volt, nem feltétlenül születésük, sokkal inkább művészeti nevelte-
tésük helyét értve. Ez a kiállítás ebből a szellemiségből igyekszik ízelítőt
adni.

A művészek, akiknek alkotásaiból áll ez a kiállítás:
Albert László (1926-2006), Ambrus Imre (1936), Balázs Imre (1931-

2012), Barabás István (1914-2007), Bartha József (1960), Bene József
(1903-1986), Bordi András (1905-1989), Borgó Gy. Csaba (1950), Bort-
nyik Sándor (1893-1976), Fekete Zsolt (1935-2016), Haller József (1935-
2017), Incze István (1905-1978), Jakobovits Miklós (1936-2012), Józsa
Nemes Irén (1918-2003), Kraft László (1930-1976), Kusztos Endre
(1925-2015), Kuti Dénes (1952), Lucian Sasu, Moldován Mária (1977) ,
Nagy Pál (1929-1979), Nyilka Róbert (1932-1972), Olariu Gheorghe
(1929-1984), Páll Lajos (1938-2012), Pál Péter (1961), Piskolti Gábor
(1914-1970), Porzsolt Borbála (1933), Román Viktor (1937-1996), Sik-
lódy Tibor (1929-2009), Simon Endre (1936), Sükösd Ferenc (1933-
1972), Szécsi András (1934-1991), Szép György (1944), Török Pál
(1929-2005), Ughy István (1938), Vass Tamás (1942-1988),Vincze László
(1957), Zsigmond Attila (1927-1999).

Az eseményen beszédet mond Mana Bucur, a Romániai Képzőművé-
szek Szövetsége Maros megyei fiókjának elnöke, a kiállítást Markó Béla
költő nyitja meg. Közreműködik Bogdán Zsolt kolozsvári színművész. A
kiállítást Szepessy László rendezi.



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

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

KIADÓ bútorozott garzon

(Victoriei/Győzelem tér), előnyben

egy hölgy. 150 euró/hónap + kaució.

Tel. 0752-379-608, 0746-520-316.

(2/4620-I)

ELADÓ nemes szőlő. Tel. 0265/719-

338. (-)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (8/3655)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100) 

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

VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
padló- és falicsempe-lerakást,
lépcsőházfestést garanciával. Tel. 0746-
552-473. (10/4534)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést (Lindab lemezből, cserépből) és
bármilyen más munkát. Ár megegye-
zés szerint, nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény. Tel. 0753-473-256.
(11/4477)

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)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, cserépfor-
gatást, csatornakészítést, csatorna-
javítást, bádogosmunkát. Tel.
0751-688-336. (8/4554-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést cserép-
ből és lemezből, famunkát stb. Nyug-
díjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0758-639-258, Csaba. (11/4535-I)

MINDENHEZ értő mester  nyugdíja-
soknak 23% kedvezménnyel vállal
tetőjavítást. Tel. 0743-512-168.
(4/4571)

VÁLLALUNK tetőkészítést Lindab
lemezből, cserépből, ácsmunkát,
csatorna- és lefolyókészítést. Tel.
0730-497-442. (11/4578-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel emlékezünk október
1-jén édesanyánkra, HAMZA 
VILMÁRA szül. Nemes halálának
15. évfordulóján; február 9-én
édesapánkra, HAMZA 
ANDRÁSRA és május 10-én
HAMZA RUDOLFRA halála 29.
évfordulóján. Nyugodjanak béké-
ben! Szeretteik. (16/4540-I)

Hiába telnek hónapok, évek, mi
mindig hazavárunk téged.
Szívünkben helyedet nem pótolja
semmi, míg a földön élünk, nem
fogunk feledni.
Fájó szívvel, örök szeretettel em-
lékezünk id. ASZALOS GÉZÁRA
halálának 5. évfordulóján. Szeret-
tei. (11/4609-I)

Szeretettel emlékezünk id. 
ASZALOS GÉZÁRA halálának 5.
évfordulóján. Emlékét őrzi fia,
Géza és családja. (11/4609-I)

Szeretettel emlékezünk október
1-jén idős ASZALOS GÉZÁRA
halálának 5. évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Fia, Laci és menye,
Moni. (11/4609-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanya, nagymama, test-
vér, sógornő, unokatestvér,
rokon, jó szomszéd, 

özv. FEKETE KATALIN 
szül. Varga 

hosszan tartó, súlyos betegség
után, 2019. szeptember 29-én,
életének 64. évében visszatért
Teremtőjéhez. Temetése 2019.
október 2-án 13 órakor lesz meg-
tartva a remeteszegi temetőben,
az evangéliumi testvérközösség
szertartása szerint. 

A gyászoló család. (11/4631-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett rokon, testvér, jó
barát, szomszéd, 

NAGY MIHÁLY
életének 77. évében tragikus kö-
rülmények között szeptember 27-
én hirtelen elhunyt. Drága
halottunkat örök nyugalomra  ok-
tóber 1-jén 14 órakor helyezzük a
marosvásárhelyi új temetőben,
katolikus szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes! (12/4632-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett gyermek, testvér, szom-
széd és rokon, 

SZABÓ SÁNDOR 
életének 38. évében szeptember
22-én visszaadta lelkét Teremtő-
jének. Temetése szeptember 24-
én volt a szentgericei temetőben.
Nyugodjál békében! 
Emlékét őrzik gyászoló szerettei.
(14/4634-I)

Szomorúan tudatjuk mindazok-
kal, akik szerették és ismerték,
hogy a szeretett édesanya, nagy-
mama, anyós, unokatestvér,
rokon és anyatárs, 

SASS OLGA  
életének 85. évében csendesen
eltávozott közülünk. Temetése
2019. október 2-án 11 órakor lesz
a katolikus temető felső kápolná-
jából, unitárius szertartás szerint.
Búcsúznak tőle szerettei. 
Emléke bennünk él tovább.
(4637-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki a
Buksa családnak szeretett
osztálytársunk, BUKSA
KÁLMÁN elvesztése miatt
érzett fájdalmukban. A Bolyai
XI. C osztálya és osztályfőnöke.
(4/4623-I)

Őszinte részvétünk Nagy Zsófia
volt kolléganőnknek szeretett
ÉDESAPJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. A volt IIRUC
és a Birotech Pres Kft.
munkaközössége. (13/4633-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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Álláshirdetés
A Szovátai Polgármesteri Hivatal  – adószám: 4436895 – a

286/2011-es számú, módosított és utólagosan kiegészített kormány-
határozat alkalmazási  keretszabályzatának 7. cikkelye első bekez-
désében a meghatározott, valamint a meghatározatlan időtartamra
meghirdetett szerződéses állás esetében előírt általános feltételeket
teljesítő jelentkezőknek versenyvizsgát hirdet megüresedett szerző-
déses állás – egy I. besorolású, szakképzetlen munkás – betöltésére
az utcai takarítással foglalkozó részlegre, a polgármester 
szakapparátusa keretében. 

A pályázati iratcsomót a hivatal székhelyén – Szováta, Fő út 155.
szám, 4-es iroda –  lehet benyújtani a hirdetésnek a Hivatalos Köz-
löny III. részében való megjelenésétől számított 10 munkanapon
belül.

A beiratkozási iratcsomónak a következőket kell tartalmaznia:
a) beiratkozási kérvény az intézmény vezetőjének címezve;
b) a személyazonossági igazolvány másolata;
c) a tanulmányokat, esetleg a szakképesítést, továbbképzést iga-

zoló oklevelek, iratok másolata;
d) a munkakönyv és/vagy esetenként annak az iratnak a máso-

lata, amelyből kiderül a szolgálati idő, a szakmai gyakorlat;
e) erkölcsi bizonyítvány;
f) a háziorvos által kibocsátott egészségügyi bizonylat, melyből

kiderül, hogy a jelentkező alkalmas a betöltendő állásra;
g) a születési bizonyítvány és a házasságlevél (ha van) másolata
h) katonakönyv (ha van) másolata
j) önéletrajz
A versenyvizsgán való részvételhez a jelentkezőknek meg kell fe-

lelniük a 2011. évi 286-os kormányhatározat 3. cikkelyében előír-
taknak. 

Részvételi feltételek:
– tapasztalat nem szükséges
– általános iskolai végzettség
A versenyvizsga három szakaszból áll: dossziéválogatás (legtöbb

két nappal az iratkozás lejárta után); írásbeli vizsga (a polgármes-
teri hivatal székhelyén, a Fő út 155. szám alatt, október 22-én 11
órakor); állásinterjú (október 23-án 10 órakor, a hivatalban).

Az eredményt a versenyvizsga lejárta után legtöbb három nap-
pal kifüggesztik a hivatal hirdetőtábláján. 

A könyvészet jegyzékét a polgármesteri hivatalban függesztik
ki. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/570-218-as telefonszámon, 127-es
mellékállomás.

Fülöp László Zsolt polgármester

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)

A diákok figyelmébe!
A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás értesíti

a marosvásárhelyi lakhelyű diákokat és szüleiket, hogy a már ki-
váltott, minden vonalra érvényes ingyenes autóbuszbérletek a jo-
gosultak számára érvényesek maradnak a 2019-2020-as tanévben
is.

Azok a tanulók, akiknek nincs bérlet a birtokukban, de jogo-
sultak a kedvezményes utazásra, jelentkezhetnek a Tudor ne-
gyedi (Favorit) és a Béga utca 2. szám alatti buszjegyirodáknál.

Szükséges:
– a diák személyazonossági igazolványának másolata
– a szülő/gyám személyazonossági igazolványának másolata, 

ha a diák 14 éven aluli
– a 2019–2020-as tanévre érvényes iskolai igazolás
– a bérlet/igazolvány ellenértéke (10 lej)

A vezetőség

Az egyetemi hallgatók figyelmébe!
Tájékoztatjuk az egyetemi hallgatókat, akik ingyenes bérletre

jogosultak, hogy az új bérleteket személyesen vehetik át szeptem-
ber 30-ától – az új Studcarddal egyszerre –, a Mihai Eminescu If-
júsági Házban, az alábbi iratok alapján: 

– személyazonossági kártya 
– a 2019–2020-as tanévre láttamozott leckekönyv (carnet de

student).
A régi bérletek október 15-ig érvényesek.

A Siletina Impex Kft. – 
Helyi Közszállítási Rt. Társulás vezető testülete
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Könyvajánló 
Kovács Levente három regényét lehet megvásárolni a Gutenberg könyvesüzletekben. Az És jött az arany-

korban a kommunizmus idején zajló, a kultúrába, a családi életbe, akár a szexuális kapcsolatokba is befura-
kodó manipulációk gyakran tragikus fejleményeit lehet követni. A megoldás című regény a terrorizmus
bizonyos torzulásaiból, a maffia és a prostitúció összefonódásából kikerekedő izgalmas és kalandos történet,
A nimfa mosolya a fantasy világába visz, egy lehetséges párhuzamos dimenzió és a földi életünk közötti
kapcsolat felvételének eshetőségeit vizsgáló izgalmas kalandregény.

Gutenberg könyvesbolt: 
Marosvásárhely, Rózsák tere 57. szám, telefon: 0752-032-950

www.gutenbergkonyvesboltmarosvasarhely.ro


