
A helyi önkormányzat saját költségén (körülbelül egymillió
lej) építették be a sáromberki iskola tetőterét. Szeptember-
től véget ért az építkezés miatti költözködés, és a megújult,
impozáns, szép épületben jó körülmények között, egy váltás-
ban folyik az általános iskolában az oktatás – erősíti meg a
jó hírt Incze Jenő iskolaigazgató. 

Az udvaron játszóteret alakítottak ki a kisdiákoknak, tornaterem,
sportpálya teszi lehetővé a tornaórák és sporttevékenységek megtartását.
Elkészült az informatika- és a fizika-kémia laboratórium (képünkön), és
folyamatban van a biológia-technológia terem, valamint a dokumentációs
könyvtár berendezése. 

Jó választást!

Két hír – téma, jelenség? – tartja éberen a közvéleményt. Az egyik
az elnökválasztás második fordulója, illetve az azt megelőző kam-
pány, a másik, amely sokkal konkrétabban és érzékenyebben érinti
az embereket: a medveproblémák. Hol arról szólnak a hírek, hogy
medvetámadás ért valakit, sőt, gyilkolt meg embereket – egy elnök-
jelölt természetesen sohasem kerülhet ilyen helyzetbe –, hol arról,
hogy Erdély közútjain szinte napirenden van a medvegázolás. Már
azt mondta valaki, hogy a tehetetlen hatóságok így akarják „megol-
dani” a medvekérdést. 

A politika azonban politika, a politikusok meg politikusok, még a
tragédiákat is politikai célra használják. Például a parajdi út mentén
szombaton este elgázolt és közel 20 órán át agonizálni hagyott medve
esete után (amikor bürokratikus akadályok miatt nem lehetett köz-
belépni, ugyanis szombat este már senki nem dolgozott a minisztéri-
umban, és engedély nélkül senki sem merte megadni a
kegyelemlövést a szerencsétlen állatnak, mert féltek a következmé-
nyektől) a liberálisok azonnal leváltották a szociáldemokratákhoz
közel álló Hargita megyei prefektust. Részükről ezzel elintézettnek
számít az ügy. Pedig az sokkal nagyobb, sokkal bonyolultabb és tra-
gikusabb mind a nagyvadak, mind az egyszerű emberek számára. 

De minálunk minden politika, és ezzel máris elérkeztünk az elnök-
választáshoz és a kampányhoz. Ami, legalábbis eddig, kimerült 

(Folytatás a 6. oldalon)

Mózes Edith

Bodolai Gyöngyi

(Folytatás a 3. oldalon)
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Elfogadhatatlan 
az egymásra 
mutogatás
Az Agerpres hétfőn Ludovic Orban
kormányfőt idézte, aki szerint a ható-
ságok nagyon elhúzták a döntést a
Parajd és Szováta között elgázolt
medve esetében. „A jogszabályoknak
megfelelően az állatorvosnak fel kellett
volna mérnie a helyzetet. A prefektus-
nak össze kellett volna hívnia a ka-
tasztrófaelhárító bizottságot, és
döntenie kellett volna a medvét illetően:
vagy kezelésben részesíteni a sérült ál-
latot, főként, mert Hargita megyében
két intézmény is van, ahol el lehet vé-
gezni ilyen beavatkozásokat, vagy
pedig az elaltatás mellett dönteni.
____________4.
A BBTE továbbra
is élen a Times
Higher Education
nemzetközi rang-
sorban
A THE szakterületi világrangsor ösz-
szeállításakor figyelembe vett szem-
pontok alapján a BBTE kiemelkedik a
romániai egyetemek közül a megjelent
tudományos kutatási eredményeknek
és az intézmény nemzetközi látható-
ságának köszönhetően
____________9.
Állomás tér 
– szeméttelep 
a város kapujában
____________12.

Fotó: Nagy Tibor

Nagyernyében napközi otthon építésére készülnek 

Sáromberkén megújult az iskola



November 9-én, szombaton a 39. alkalommal
tartották meg Dicsőszentmártonban az Alsó-Kis-
Küküllő menti hagyományos borversenyt. Jövő
év február 15-én pedig a Szent Márton Borlovag-
rend 40. borversenyét tartják.

A Szent Márton Borlovagrend szervezésében a Három
Fenyő vendéglőben tartott  borversenyre hatvannyolc bor-
mintával neveztek be a Kis-Küküllő és Maros menti gaz-
dák, közülük 15 minta újbor volt. A borok rangsorolása
főként az ízvilágukban rejlő értékek alapján történt, és a
bírálóbizottság döntése értelmében az idei borok kategó-
riájában két ezüst- és nyolc bronzérmet osztottak, arany-
érem minősítést az idei borok nem értek el. Hét 2018-as
bormintát és egy 2016-os évi bort arannyal díjaztak, ti-
zenöt ezüst- és tizenkét bronzérmet ítélt oda a – Tóth
Csaba, a gyulafehérvári római katolikus érsekség főborá-
sza, Papp Péter nagyenyedi borász, Bolgár Jenő dicső-
szentmártoni borász és a marosvásárhelyi dr. Tana Cristina
alkotta – zsűri. A megméretésen chardonnay, cuvée, sau-
vignon, pinot noir, olaszrizling, muskotály, szürkebarát,
fekete leányka, cserszegi fűszeres, traminer, bianka, ve-

gyes bor szerepelt. Első helyezést az egrestői Csibi Zsolt
kapott cserszegi fűszeres borával, a 20 pontból 18,87 pont-
számmal minősítették. A nagykendi Nagy Sándor vegyes
borával II. helyezést ért el 18,77 ponttal, III. helyezett
pedig a dicsőszentmártoni Bartalus Gáspár sauvignon
blanc borával, amit 18,75 ponttal értékeltek. A Márton-
napi boráldást Szász Tünde szőkefalvi unitárius lelkész vé-
gezte, a jó hangulatról pedig a szászcsávási cigányzenekar
gondoskodott.

A Szent Márton Borlovagrend 2008. november 15-én
alakult, és tagjai a küküllőmenti borvidék borászati érté-
keinek népszerűsítését tűzték ki célul. Saját öltözékük, jel-
képük, címerük, zászlójuk, zászlós boruk és avatási
ceremóniájuk is van a borlovagoknak. Mivel Szent Márton
az újbor védőszentje is, ezért a dicsőszentmártoni borlo-
vagrend hagyományosan november második szombatján
tartja az őszi borversenyét. Orbók Ferenc elnök megkere-
sésünkre az első erdélyi borlovagrend megalakulását em-
lítette, amelyet néhai dr. Kakassy Sándor szorgalmazott,
mint mondta, a kezdeti borversenyek is az ő nevéhez fű-
ződtek. Jövő év február 15-én a Szent Márton Borlovag-
rend 40. borversenyét tartják, melyre ezúton is szeretettel
hívnak mindenkit.

IDŐJÁRÁS
Részben napos
Hőmérséklet:
max.160C
min.90C

Ma ERZSÉBET, 
holnap JOLÁN napja.
ERZSÉBET: héber eredetű,
jelentése: Isten az én esküvé-
sem. 
JOLÁN:Dugonits András név-
alkotása a XVIII. században.
Eredetileg a Jóleán, azaz jó
leány felújítása és a Jolantha
magyarosítása. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. november 18.
1 EUR 4,7729
1 USD 4,3159

100 HUF 1,4235
1 g ARANY 202,3260

25 éves a Philothea Klub
A marosvásárhelyi Philothea Klub idén ünnepli fennállásá-
nak 25. évfordulóját. A jubileum alkalmából hálaadó rendez-
vényt tartanak november 29-én, pénteken 17 órától a Deus
Providebit Tanulmányi Ház Szent Mihály termében. Az ün-
nepség áhítattal kezdődik, igét hirdet Lőrincz János refor-
mátus lelkipásztor. Ezt követően köszöntőbeszédek
hangzanak el, majd 18 órától Értékközvetítés és nevelés az
iskolában címmel a Philothea Klub iskolai programjairól, il-
letve azok hatásairól zajlik kerekasztal-beszélgetés. 19 órá-
tól az elmúlt 25 év rövid bemutatására, az önkéntesek
élménybeszámolóira kerül sor. 

Jogi tanácsadás
November 20-án, szerdán délután 4 órától szerkesztősé-
günk Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II.
emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek
Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hoz-
zák magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kap-
csolatos minden iratot.

A magyar nyelv napja
A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület szervezésében
november 20-án, szerdán 18 órától a marosvásárhelyi Mű-
vész (Arta) mozi Flora termében ünneplik a magyar nyelv
napját. Fellép Marosán Csaba színművész. A belépés díj-
talan.

Kányádi Sándor-emlékest
November 21-én, csütörtökön 17 órától szintén a Művész
mozi Flora termében Kányádi Sándor-emlékestre kerül sor
a Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület szervezésében.
Előadást tart Demény Péter költő, író, szerkesztő. Fellép a
Kővirág együttes. A rendezvényen az egyesület által szer-
vezett vetélkedő nyerteseit is díjazzák. A belépés díjtalan.

György Emőke verseskötete
György Emőke második verseskötetével jelentkezik a HIFA-
RO Kiadó. Az első kötetet Lélekmorzsák címmel 2013-ban
adta ki és mutatta be a kiadó a Rejtett gyöngyszemek nevű
program keretében. A bemutatóra november 21-én, csütör-
tökön 17 órától kerül sor Marosvásárhelyen, a Deus Provi-
debit Tanulmányi Házban.

Zenés dicsőítő nap
Az Új Kezdet keresztény közösség szervezésében zenés
dicsőítő napot tartanak november 23-án, szombaton 17
órától a Maros Művészegyüttes kövesdombi székhelyén.
Az együttléten fellép a magyarországi Dics-Suli csapat La-
katos Péter vezetésével. A belépés díjtalan.

Baleset a Segesvári úton
Hétfőn délelőtt Marosvásárhelyen, a Segesvári úton egy
személygépkocsival közlekedő 48 éves férfi a menetirány-
nyal ellentétes sávra áttérve egy haszonjárművel ütközött,
majd egy másik, szabályosan haladó autónak csapódott. A
balesetben a 48 éves férfi súlyosan megsérült. A forgalmat
a baleset helyszínén egy időre lezárták.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

19.,kedd
A Nap kel 

7 óra 29 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 46 perckor. 
Az év 323. napja, 
hátravan 42 nap.

Megyei hírek

Szer Pálosy Piroska

39. borverseny Dicsőszentmártonban
Márton-napi ünnepség és újborkóstolás

Fotó: Szabó Csaba

Rendkívüli zenés-verses est
Román–magyar kulturális citadellák címmel rendkívüli
zenés-verses est lesz november 21-én, csütörtökön 19
órakor a Kultúrpalota nagytermében. Közreműködnek:
Csendes Ladislau hegedű-, Dolores Chelariu zongora-
művész, Marius Bodochi színművész, műsorvezető:
Sebastian Crăciun. Műsoron: Bartók- és Enescu-
művek, Petőfi és Eminescu versei. A hangversenyre a
7-es számú hangversenybérletek érvényesek.

Évadnyitó nevelő- 
és leckehangverseny

November 22-én, pénteken déli 12 órától román, 13
órától magyar nyelvű leckehangversenyre, 17 órától
román, 18 órától magyar nyelvű nevelőhangversenyre
várják a gyermekeket és felnőtteket a marosvásárhelyi
Kultúrpalota nagytermébe. Téma: Bohemian Symphony
– népszerű filmkísérőzenék. Közreműködik: a Maros-

vásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus zenekara,
vezényel Remus Grama, további fellépők: Gombócz
Avar – dobok, Poroşnicu Sabin – ütőhangszerek, Faza-
kas Attila – elektromos basszusgitár, László Cristina –
zongora. A hangversenytémát bemutatják Carla Gliga
és Fülöp Klára tanárnők.

Mesejátékok az Arielben
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház
nagytermében november 20-án, szerdán, 21-én, csü-
törtökön és 22-én, pénteken délelőtt 9.30 és 11 órától a
Csipkerózsa című mesejátékra várják a 4 éven felüli
gyermekeket.

Nemzetközi természetfotó-kiállítás
November 22-én, pénteken 18 órakor nyílik meg a 11.
Milvus nemzetközi természetfotó-kiállítás a marosvá-
sárhelyi várban lévő Régészeti és Történelmi Múzeum-
ban. A tárlat a megnyitó napjától december 10-ig
látogatható keddtől péntekig 9–16, szombaton és va-
sárnap 10–14 óra között.

RENDEZVÉNYEK

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta8-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647

Körösfői-Kriesch Aladár festő, szobrász, iparművész
munkásságáról szól az Erdélyi Magyar Televízió Kultúr-
csepp című műsora ma (kedden) 20:30-tól. A szecesszió
kiváló képviselőjének művészetéről unokáját, K. Kriesch

Györgyöt, valamint a Maros Megyei Múzeum igazgatóját,
Soós Zoltánt, a Kultúrpalota adminisztrátorát, Fülöp Tí-
meát, illetve Oniga Erika művészettörténészt kérdezi Ká-
nyádi Orsolya műsorvezető. 

Körösfői-Kriesch Aladár művészetéről 
az Erdély TV-ben
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az üzengetésekben, meg abban a huzavonában, hogy le-
gyen-e nyilvános tévévita a jelöltek között vagy ne. A li-
berálisok jelöltje úgymond méltóságán alulinak érzi,
hogy „leereszkedjék” politikai ellenfeléhez, politikai
vita helyett nyílt háborút hirdetett a szociáldemokrata
párt ellen, amelyet el szeretne törölni a politikai palet-
táról, és „fölényes többséggel” megnyerni a választást.

Ami önmagában elég fura kampányolás egy éppen
regnáló és újabb mandátumra pályázó államelnöktől.
Hiszen nem az ő hatásköre egy politikai párttal folyta-
tott – saját kezdeményezésű és egyoldalú – háború. Nem
beszélve arról, hogy törvény- és alkotmányellenes. 

Ezek a vitatémák, illetve a találgatások, hogy az első
fordulóban részt vett többi tizenkét jelölt kit támogat.
Persze minden témát szenzációsként, bombaként haran-
goznak be, aztán legtöbbször kiderül, hogy sokat beszél-
nek semmiről. Ezzel lejár a kampány, vasárnap pedig
mindenki szavaz, ahogy jónak látja.

Ami esetleg némi érdeklődésre számíthat, az, hogy a
parlamenti mandátummal nem rendelkező, azonban
májusban európai parlamenti helyeket szerző USR–
PLUS szövetség, amelynek vezetője a volt elnökjelölt,
és kormányfőjelöltje a tehetséges és karizmatikus poli-
tikusnak nem nevezhető Dacian Cioloş, bejelentette, ár-
nyékkormányt alakít, nem mintha nem bízna meg a
liberálisokban, de valószínűleg azt gondolja, jobb raj-
tuk tartani a szemét. 

Ezt „színesíti” a volt soviniszta, magyarellenes tévés
műsorvezetőből lett EP-képviselő és liberális megmon-
dóember, akinek alpári, hisztérikus megnyilvánulásai,
fenyegetőzései mindennaposnak számítanak. Jó válasz-
tást!

Negyvenezer fenyőt adnak el
Negyvenezer karácsonyfának való fenyőt kínál el-
adásra idén a Romsilva. Az országos erdőgondnok-
ság tájékoztatása szerint ezek közül 26 ezer
jegenyefenyő, 14 ezer pedig lucfenyő. Tavaly ugyan-
ennyi fenyőt kínált eladásra karácsony előtt a Rom-
silva, akkor azonban több mint 35 ezer cserepes
fenyőt is vásárolni lehetett az erdőgondnokságnál, 35
és 250 lej közötti áron. A fenyő fajtájától és méretétől
függően idén 15 és 35 lej között változnak az árak. A
három méternél magasabb fákra vonatkozó igénylé-
sek különleges rendelésnek minősülnek, és az erdő-
igazgatóságok maguk szabhatják meg ezek árát. A
Romsilva vezetője, Gheorghe Mihăilescu októberben
úgy nyilatkozott, terveik szerint a következő években
kizárólag cserepes fenyőket kínálnak eladásra, ame-
lyek utólag újraültethetők. A Romsilva mintegy 3,11
millió hektár erdőt ügykezel, ez az ország erdős felü-
leteinek 47 százalékát teszi ki. (Agerpres)

Korszerűsítenék a nyugdíjpénztárt
Az Országos Nyugdíjpénztárt modernizálni kell, mert
nem felel meg a 21. századi körülményeknek, amikor
is az eljárások korszerűsítésére, digitalizálásra és a
nyugdíjasoknak nyújtott szolgáltatások minőségének
javítására van szükség – jelentette ki hétfőn Ludovic
Orban miniszterelnök, és hozzátette: meneszteni fogja
Ioan Petru Căprariut, a pénztár elnökét. A kormányfő
annak kapcsán tette ezt a bejelentést, hogy 45.000
nyugdíj újraszámítása van késésben. (Agerpres)

Nyugtalottó-sorsolás
A 2019. október 20-án kibocsátott, 86 lej értékű pénz-
társzalagok bizonyultak nyerőnek a vasárnap tartott
nyugtalottó-sorsoláson – tájékoztat a pénzügyminisz-
térium. A sorsoláson a 2019 októberében kiállított
kasszabonok vehettek részt. A nyereményalap ezút-
tal is egymillió lej, amelyet legfeljebb száz nyertes kö-
zött osztanak szét. Amennyiben száznál több nyertes
nyugtát regisztrálnak, ezek között újabb sorsolást tar-
tanak. A sorsolás eredményeit feltüntetik a pénz-
ügyminisztérium, az országos adóhatóság és a
Román Lottótársaság honlapján. (Agerpres)

Történelmi mélységbe süllyedt a lej
Történelmi mélységbe süllyedt hétfőn a román deviza
az egységes európai fizetőeszközhöz képest: a
Román Nemzeti bank (BNR) által közölt referencia-
árfolyam 4,7729 lej/euró. Csütörtökön, november 14-
én a hivatalos árfolyam 4,7669 lej/euró volt, pénteken
pedig enyhe csökkenés következett be, a BNR-kur-
zus a múlt hét utolsó napján 4,7667 lej/euró volt. A
román deviza szeptemberben kezdte meg lejtmene-
tét, azóta mintegy 5 banis a gyengülés. Mugur Isă-
rescu, a jegybank elnöke szerint a lej 4,72 és 4,76
euró közötti árfolyam-ingadozása mindössze kis ki-
lengésnek számít például a magyar forinthoz vagy a
lengyel zlotyhoz viszonyítva, amelyek sokkal na-
gyobb mezőben ingadoztak. (Mediafax)
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Ország – világ

„Zúdul majd a beruházási tőke” a brit gazdaságba,
amint sikerül a brit EU-tagság megszűnési folyama-
tának (Brexit) végére jutni – mondta hétfőn Boris
Johnson brit miniszterelnök.

A konzervatív párti kormányfő a Brit Iparszövetség (CBI)
éves kongresszusán felszólalva kijelentette: ha a konzervatí-
vok megnyerik a december 12-ére kiírt előrehozott parlamenti
választást, néhány hét alatt el lehet fogadtatni az alsóházban
a Brexit feltételrendszerét rögzítő megállapodást, és az Egye-
sült Királyság januárban kiléphet az Európai Unióból.

Ez megszünteti az üzleti tevékenységet terhelő bizonyta-
lanságot, és az e bizonytalanság miatt eddig halasztott beru-
házások „valóságos szökőárja zúdul majd” a brit gazdaságba
jövőre – fogalmazott a brit miniszterelnök.

Johnson felidézte, hogy a brit gazdaságba tavaly 92 milliárd
font értékű külföldi működőtőke-befektetés érkezett, több,
mint bármely más európai gazdaságba.

A kormányfő kijelentette: tudja, hogy a brit üzleti szektor
nagyvállalatai ellenzik az Egyesült Királyság kilépését az EU-
ból. Hozzátette azonban, hogy az általa elért Brexit-megálla-
podás megteremti azt a bizonyosságot, amelyre az üzleti
vállalkozások már jó ideje várnak.

Johnson megismételte azt a többször hangoztatott álláspont-
ját, hogy jóllehet ő nem akart volna decemberre választásokat
kiírni, de „a bénultság állapotába” jutott eddigi parlamenttel
nem volt lehetséges a Brexit-folyamat végére jutni.

A választások kiírása után feloszlatott előző parlament –
amelyben a Konzervatív Pártnak nem volt többsége – nem ra-
tifikálta a Brexit-megállapodást, ugyanakkor egy ellenzéki
kezdeményezésre beterjesztett és elfogadott törvénnyel köte-
lezte Johnsont, hogy kérje a Brexit halasztását az Európai Uni-
ótól, éppen azért, mert nem volt ratifikált megállapodás a

Brexit feltételeiről. Az uniós állam- és kormányfők alkotta Eu-
rópai Tanács az előző, október 31-i Brexit-határidőt 2020. ja-
nuár 31-ig kiterjesztette.

A Brit Iparszövetség vezérigazgatója, Carolyn Fairbairn
nemrégiben közzétett felhívásában közölte: a megállapodás
nélküli kilépés az EU-ból már rövid távon súlyos fennakadá-
sokat, hosszú távon ugyancsak súlyos versenyképességi káro-
kat okozna a brit üzleti szektorban.

Hozzátette: a CBI becslése szerint azok a vámterhek, ame-
lyek az EU-val folytatott kereskedelemben egyik napról a má-
sikra megjelennének rendezetlen kilépés esetén, 20 milliárd
font többletköltséggel terhelnék meg a brit vállalati szektort.

Az iparszövetség vezetője szerint 150 ezer brit vállalatnak
semmiféle infrastruktúrája nincs a hirtelen megjelenő vámter-
hek kezelésére, és a CBI tagvállalatainak 80 százaléka máris
halasztja, sőt törli nagy-britanniai beruházásait a Brexit-folya-
mat bizonytalanságai miatt.

A CBI hétfői kongresszusán felszólalt Jeremy Corbyn, a
legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője is. Corbyn
védelmébe vette a Labour államosítási terveit, amelyek
főleg a nagy infrastrukturális hálózatok köztulajdonba vé-
telét célozzák. Ezek közé tartozik az Openreach nevű or-
szágos digitális hálózatüzemeltető cég, amelynek
átvételével a Munkáspárt az egész országra kiterjedő, ingye-
nesen igénybe vehető nagysebességű internetes hálózatot
kíván kiépíteni.

Corbyn a hétfői CBI-kongresszuson azzal érvelt az üzleti
szektor által súlyosan bírált terv mellett, hogy Dél-Koreában
a háztartások és a vállalatok 95 százaléka fér hozzá a legkor-
szerűbb nagysebességű internetszolgáltatáshoz, Nagy-Britan-
niában viszont a hálózat 10 százaléka nevezhető
világszínvonalúnak. (MTI)

Brit választások 
Johnson: „zúdul majd a tőke” a brit gazdaságba 

a Brexit után

(Folytatás az 1. oldalról)
Jó választást!

Egy ember meghalt és legalább
további egy ember eltűnt, amikor
egy közúti függőhíd leszakadt a
délnyugat-franciaországi Toulouse-
tól mintegy harminc kilométerre
található Mirepoix-sur-Tarn tele-
pülésen. A 155 méter hosszú és
6,5 méter széles fémszerkezetű
hídon haladó gépjárművek a Tarn
folyóba estek.

Dominique Alzéari toulouse-i ügyész
tájékoztatása szerint az eltűnt személy
annak a teherjárműnek a sofőrje, amely-
nek a hídra érkezésekor leszakadt a ma-
ximum 19 tonnás járművek áthaladására
engedélyezett építmény. A baleset pilla-
natában egy szemből érkező Renault
Clio típusú autót vezető nő ki tudott
úszni a partra és ki tudták menteni, a 15
éves lányát azonban holtan találták meg
a folyóban – közölte az ügyész.

A nyomozók jelenleg a teherautó so-
főrjét keresik, valamint azt ellenőrzik,
hogy volt-e egy további jármű a hídon a
baleset pillanatában, ami az ügyész sze-
rint nem valószínű.

Az első hírek arról szóltak, hogy egy
harmadik jármű is áthaladt a hídon, ami-
kor az leszakadt, s annak utasai feltehe-
tően a folyóba vesztek.

A Tarn ezen a helyen több mint húsz
méter mély és 100 méteres szélességű,
jelenleg búvárok kutatják a híd alatti te-
rületet, valamint nyolcvan tűzoltó is se-

gíti a mentési munkálatokat. A fémszer-
kezetű függőhíd 1931-ben épült, 2003-
ban újjáépítették és folyamatosan
ellenőrizték, nem mutatott semmilyen
strukturális problémát a 2017-es részle-
tes átvizsgáláskor az illetékes hatóságok
szerint. A legutóbbi ellenőrzést 2018.
decemberben végezték. A prefektúra azt
közölte, hogy a balesetben egy ember
meghalt, három személyt pedig súlyos
sérülésekkel kórházba szállították, köz-
tük olyan szemtanúkat is, akik a bajba
került embereken próbáltak meg segí-
teni, közülük ketten tűzoltók. A 2018.
augusztus 14-én az olaszországi Geno-

vában összeomlott híd 43 áldozatot kö-
vetelő katasztrófáját követően a francia
szenátus egyik bizottsága jelentést készí-
tett a franciaországi hidak biztonsági ál-
lapotáról, amely Hervé Maurey bizottsági
elnök szerint „valós veszélyt” állapított
meg. Szerinte az alapvető probléma, hogy
nem ismert a hidak állapota Franciaor-
szágban. A jelentés egyébként „Marshall-
segélyt kért a tragédia elkerülése”
céljából. A most leszakadt függőhíd
ugyanakkor a helyi hatóságok szerint nem
szerepelt a biztonsági okokból érzékeny
építmények listáján, és semmilyen külö-
nösebb ellenőrzést nem igényelt. (MTI)

Leszakadt egy közúti híd Franciaországban

Szerdán lesz 30 éve, hogy elfogadták az ENSZ gyer-
mekjogi egyezményét, amely azóta is a legszéle-
sebb körben elfogadott emberi jogi dokumentum. A
UNICEF az évfordulóra készített jelentésében azt
írja, továbbra is a szegénység, a diszkrimináció és a
fegyveres konfliktusok jelentik a legnagyobb ve-
szélyt a gyerekekre.

Az ENSZ gyermekalapja (UNICEF) hétfőn az MTI-nek
megküldött közleményében felidézte: az 1989-ben elfogadott
egyezményt, amely összefoglalja azon jogok minimumát,
amelyek minden gyermeket megilletnek szerte a világon, Ma-
gyarország 1990-ben írta alá.

Hozzátették: a UNICEF az évfordulóra készített legfrissebb
jelentéséből kiderül, hogy az elmúlt három évtizedben jelen-
tősen javult a gyermekek helyzete a világban, azonban a leg-
szegényebb, legsebezhetőbb gyerekek jogai még mindig nem
érvényesülnek kellőképpen.

A jelentés az eredmények között felsorolja, hogy az öt év
alatti gyerekek halandósági rátája 60 százalékkal csökkent, és
18-ról 8 százalékra csökkent azoknak az általános iskolás ko-
rúaknak a száma, akik nem részesülnek oktatásban. További
eredménynek nevezik, hogy az egyezmény főbb passzusai –
mint az egyenlő bánásmódhoz való jog, az élethez, életben
maradáshoz és fejlődéshez való jog, védelemhez való jog –

számos törvény és rendelkezés bevezetését ösztönözték az
évek során.

A jelentés szerint azonban a jogok érvényesítése terén még
sok az egyenlőtlenség, és példaként említik, hogy az alacsony
és közepes bevételű országok legszegényebb háztartásaiban
nevelkedő gyerekek kétszer nagyobb arányban halnak meg
megelőzhető okokból ötéves koruk előtt, mint a gazdag orszá-
gok háztartásaiban élő gyerekek.

A jelentés szerint továbbá a szubszaharai régió legszegé-
nyebb országaiban élő gyerekek mindössze fele kapott ka-
nyaró elleni oltást, miközben a világ gazdagabb
országaiban ez az arány 85 százalékos. A jelentés kiemeli
azt is, hogy bár a gyermekházasságok száma folyamatosan
csökken, a legszegényebb országokban élő kiskorú lányo-
kat a kiházasítás veszélye napjainkban jobban fenyegeti,
mint 1989-ben.

A tájékoztatás szerint a UNICEF Magyarország is részt vesz
a világszervezet kampányában: november 20-án az élet szá-
mos területén fiatalok veszik át az irányítást a felnőttektől, az
Akvárium Klubban tartott Gyermekek világnapja rendezvé-
nyen pedig a szakértők mellett fiatal nagykövetek is hallatják
a hangjukat olyan témákban, mint például a gyermekbarát vá-
rosok ismérvei, az online bántalmazás vagy a klímaváltozás
hatása a jövőjükre. (MTI)

Harmincéves az ENSZ gyermekjogi egyezménye

Fotó: ERIC CABANIS  AFP



Vasárnap délután szalagátvá-
gással adták át Backamadara-
son azt az óvodát és
bölcsődét, amely a magyar
kormány és az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület támo-
gatásával épült a helyi
református gyülekezet telkén.
Az új intézményben már janu-
ártól elkezdődhet az óvodai
oktatás, de a napközire még
várni kell.

Ünnepi beszédében ft. Kató Béla
református püspök ószövetségi tör-
ténetet hozott fel példaként: az ide-
gen földön élő Izsák szorgalmát
megáldotta Isten, így meggazdago-
dott, a környezetében élők pedig iri-
gyelni és félni kezdték, s miután
szép szóval nem tudták távozásra
bírni, betömték kútjait, de ő háza
népével ismét kiásta azokat, és
olyan neveket adott neki, mint Áb-
rahám. A mi népünk is ezen a föl-
dön évszázadokon át felépítette a
maga iskoláit, intézményeit, itt ne-
velte gyermekeit. Ilyenek a mi óvo-
dáink, iskoláink is, mert életünk
éltető elemei. De vajon mi vállaljuk
másságunkat? Mit teszünk, amikor
betemetik kútjainkat? Elszaladunk,
vagy ismét kiássuk azokat? – tette
fel a kérdést a püspök, emlékeztetve
a helyieket: ezen a telken valaha
egy régi iskola állt, amelyet nagyon
nehéz volt visszaszerezni, és nem

sokan gondolták, hogy egyszer még
lesz itt oktatás. Ekkor érkezett a
csoda, a kút kiásása, ahonnan az
élet vize buzoghat gyermekeinknek.
Ennek a nemzedéknek az a feladata,
hogy kiássa a kutakat, mert csak
úgy lehet jövőnk, ha gyermekeink
ezekből a forrásokból, kutakból táp-
lálkoznak. Ez az óvodaépítés jelzi,
hogy akárhányszor be lehet tömni a
kutakat, de azokat mindig ki is lehet
ásni. Ezt a reménységet soha nem
adhatja fel a nép, és úgy kell nevelni
gyermekeinket ebben az épületben,
hogy ők is új kútásók legyenek, és
új forrásokat keressenek az újabb
nemzedékeknek – biztatta a helyie-
ket a főpásztor.
A jövőről szól

Az új óvoda és bölcsőde alapkö-
vét tavaly március 17-én tették le.
Történelmi pillanat volt, ahogyan
ez a nap is, amikor egy álom vált
valóra, egy vágy teljesedett be. Ez
az épület a gondoskodásnak, a fele-
lős jövőépítésnek, a magyar össze-
fogásnak a jelképe, nagy ajándék a
magyar kormánytól és az egyházke-
rülettől a településnek és a térség-
nek. Öröm a fiataloknak, hogy
gyerekeik jó körülmények között
tanulhatnak, és reményeik szerint
hamarosan beindulhat a napközi is,
amely számos család problémáját
oldaná meg – fejtette ki Nagy-Vajda
Levente helyi református lelkész.
Szőcs Antal polgármester nem
tudja, hogy miért éppen Backama-

daras kapta ezt az épületet, de vala-
mit elmond, hogy az utóbbi időben
a községházán húsznál több házas-
ságot kötöttek, fiatalok akarnak itt
családot alapítani, jövőt teremteni
és sok gyereket nevelni. Remélhe-
tőleg minden kis szék gazdára lel
ebben az épületben, és fontos, hogy
itt magyarul folyik majd az oktatás,
ahogyan a szemközti Baczkamada-
rasi Kis Gergely általános iskolában,
amelyet reményeik szerint a követ-
kező év nyarán korszerűsítenek.

A közösség háláját tolmácsolta
Marc Erzsébet iskolaigazgató is, aki
szerint „szép lesz gyereknek lenni”
ilyen körülmények között, és sok
zajos, gondtalan gyerek lakhatja be
az intézményt.

Öröm, amikor egy közösség
életét, jelenét és jövőjét sorsdöntően
befolyásoló eseményen vehetünk
részt – mondta a megyei főtanfel-
ügyelő-helyettes, aki szerint ez az
épületátadás nemcsak a település,
hanem nemzeti közösségünk szá-
mára is ilyen pillanat. Jelzi, hogy a
jövőbe tekintünk, közös jövőnket
akarjuk építeni, és ezért közösen,
összefogva cselekszünk is. Illés Il-
dikó reméli, hogy ez az óvoda is be-
tölti hivatását, hogy itt testben és
szellemben harmonikusan gyara-
podhatnak, fejlődhetnek a gyer-
mekek.
Erős nemzet lehetünk

Gyermekverset hozott ajándékba
a kicsiknek dr. Dézsi Zoltán, az egy-

házkerület főgondnoka, aki azt han-
goztatta: csodák földjén élünk. Mert
ahol ezerszáz éven át egy nemzet
önmaga révén megmaradását biz-
tosítani tudta, és ahol a magyar
kormány és az egyház összefog, ott
csodák teremnek. Az elmút száz év
után is itt vagyunk, és magyar kö-
zösségként ünnepelünk, ennek
pedig az a titka, hogy mindig ké-
pesek voltunk a tudás, a közösség
kútját ásni, másrészt ennek a szel-
lemi közösségi munkának volt két
erős alappillére: az anyaország és
az egyház. Két olyan entitás,
amelyre számíthatunk, és amely-
nek gyümölcsét láthatjuk és ünne-
pelhetjük – mutatott rá
felszólalásában Novák Csaba Zol-
tán szenátor. 

Dr. Grezsa István, a magyar kor-
mány óvodafejlesztésért felelős mi-
niszteri biztosa jelen volt a tavalyi
alapkőletételkor is, és most büszkén
állapíthatta meg, hogy a kis kőből
milyen hatalmas épület emelkedett
a templom tövében. Ez az óvoda
nem választható el az elmúlt száz év
sok veszteségétől, kudarcától, de a
21. században itt áll ez a gyönyörű
épület, és újabb és újabb intézmé-
nyek következnek. Ezek mind azt
jelzik, hogy újra és újra fel tudunk
állni, meg tudunk erősödni. Ma-
gyarország kormánya kezét nyújtja
minden magyarnak és nem magyar-
nak a Kárpát-medencében, mert
egymás terhét hordozva európai és
világpolitikai kihívásokat tudunk
közösen megoldani – fejtegette a
magyar kormány képviselője.
Mesepalota új távlatokkal

A himnuszéneklés, ároni áldás és
szalagátvágás után a közösség, de
főleg a kisgyerekek birtokba vehet-
ték a kétszintes, tágas, korszerűen
felszerelt épületet. Egyik anyuka
úgy véli, mesepalota ez az épület, és
hálásak is a magyar kormánynak,
mert ezt a települést választotta ki

az új óvodák egyik helyszínéül.
Báthori Zsuzsánna még a régi, ta-
valy lebontott 120 éves egyházi
épületben járt óvodába egykor,
ahhoz képest hatalmas a különbség
a most átadott épületben. Jelenleg a
kultúrotthonban működik az óvoda,
szűk termekben, hamarosan azon-
ban a korszerű, tágas épületet hasz-
nálhatják a gyerekek, ami mellé
gyönyörű játszótér is épült. Család-
jukban fontos szerepet fog betölteni
ez az épület: kisfia januárban lesz
hároméves, így ő is birtokba veheti
az óvodát, de a januárban szüle-
tendő gyerekük is ezt használhatja
évek múlva – mondta el lapunknak
a várandós anyuka.

Márkus Réka óvónő szinte húsz
éve van a pályán, sok mindent meg-
tapasztalt, így öröm volt számára
végre belépni a tágas, felszerelt
épületbe. Jelenleg 18 kisgyerekkel
dolgozik, de legalább feleannyit
éppen az eddigi körülmények miatt
írattak más települések óvodáiba a
szülők. Ha az új épületben beindul-
hat az óvoda, ezek a gyerekek visz-
szatérhetnek, de a szomszédos
falvakból is szeretnének ide íratni
gyerekeket, így minden bizonnyal
hamarosan kétcsoportos lesz az
óvoda is. 

Szőcs Antal polgármestertől
megtudtuk: a közegészségügyi és
tűzoltósági engedélyek beszerzése
után remélhetőleg már a második
óvodai félévet itt kezdhetik meg az
apróságok, és elindítják a követ-
kező, hosszabb folyamatot is, hogy
jóváhagyást szerezzenek az épület
emeletén majdan beindítandó böl-
csődére. 

Az ingatlant egy nyárádszeredai
cég építette fel egy év és nyolc
hónap alatt, a beruházás értéke 550
ezer euró, amit a magyar kormány
biztosított a Kárpát-medencei óvo-
dafejlesztési program keretében az
Erdélyi Református Egyházkerület
révén.
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Gligor Róbert László

A szombaton Hargita megyé-
ben, Parajd és Szováta között
elgázolt, és az út szélén közel
18 órát agonizáló medve
ügyében hívott össze gyűlést
Costel Alexe környezetvédel-
mi miniszter hétfőn a 
minisztériumban. Mint beje-
lentették, a megbeszélésen
számításba veszik a kataszt-
rófavédelmi bizottságok ösz-
szehívására vonatkozó,
2014/94-es kormányhatáro-
zat módosítását is. 

A Mediafax hírügynökség szerint
a délelőttre összehívott gyűlésre az
ügyben érintett illetékeseket várták:
a szaktárca vagy a vadászterület
képviselőit. „Összehívtam minden-
kit, aki érintett a medvekérdésben,
hogy lássuk, hogyan módosítjuk a
katasztrófavédelmi bizottságok ösz-
szehívására vonatkozó, 2014/94-es

kormányhatározatot. Elfogadhatat-
lan, hogy oda jussunk: egymásra
mutogat a prefektus, a csendőrség,
a környezetvédelmi minisztérium,
az államegészségügyi hatóság, egy-
másra hárítva a felelősséget, hogy
aztán a 24. órában a környezetvé-
delmi minisztériumba jusson a do-
kumentáció, és a miniszternek
kelljen döntést hoznia” – mondta
Costel Alexe. Marcel Vela bel-
ügyminiszter bejelentette, lépett a
Hargita megyei prefektus, a megyei
katasztrófavédelmi bizottság veze-
tőjének menesztése érdekében. 
Sokáig tartott a döntéshozatal

Az Agerpres hétfőn Ludovic
Orban kormányfőt idézte, aki sze-
rint a hatóságok nagyon elhúzták a
döntést a Parajd és Szováta között
elgázolt medve esetében. „A jog-
szabályoknak megfelelően az állat-
orvosnak fel kellett volna mérnie a

helyzetet. A prefektusnak össze
kellett volna hívnia a katasztrófael-
hárító bizottságot, és döntenie kel-
lett volna a medvét illetően: vagy
kezelésben részesíteni a sérült ál-
latot, főként, mert Hargita megyé-
ben két intézmény is van, ahol el
lehet végezni ilyen beavatkozáso-
kat, vagy pedig az elaltatás mellett
dönteni. Nagyon elhúzták a dön-
téshozatalt. Ahogy értettem, az ál-
latorvosnál nem is volt
altatóinjekció. Én tartottam a kap-
csolatot a belügyi és a környezet-
védelmi miniszterrel. A
környezetvédelmi minisztériumba
11 óra 5 perckor futott be a kérés,
és 12 órakor meg is adták az enge-
délyt, hogy az állatot megszabadít-
sák a szenvedéstől. 

A belügyminisztert felkértem,
hogy elemezze a prefektus hozzáál-
lását az ügyben” – szögezte le a
kormányfő. Marcel Vela belügymi-

niszter hétfőn kijelentette, a Hargita
megyei prefektus úgy kezelte a me-
gyei katasztrófaelhárító bizottság
elnöki tisztségét, mintha az valami-
féle tiszteletbeli tisztség lenne, és
leszögezte: kezdeményezi Jean-Ad-
rian Andrei leváltását. A prefektus
szombaton tudomást szerzett arról,
hogy Parajd és Szováta között el-
ütöttek egy medvét, és az súlyosan
megsérült, az úttesten hever, de
semmit nem tett, nehezményezte
Marcel Vela. Hozzátette: megálla-
pította, hogy vagy nincsenek ilyen
esetekre leszögezve eljárások, vagy
pedig nem tartják be azokat, és az
ügyben vizsgálatot rendel el.

A Hargita megyei állategészség-
ügyi igazgatóság vezetője, Ladó
Zsolt kijelentette: az állatorvosok-
nak nem áll hatáskörükben elkábí-
tani, illetve elaltatni a vadon élő
állatokat. Ladó szerint egy állator-
vos kiszállt, hogy megvizsgálja a

sérült nagyvadat, rögtön azt köve-
tően, hogy a megyei állategészség-
ügyi igazgatóságot este három-
negyed 8-kor a környezetőrség ér-
tesítette a balesetről. A szakember
megállapította, hogy a medve
három lába eltört, és a boncoláskor
kiderült, hogy az állatnak súlyos
belső sérülései is voltak, amelyek
miatt rövid időn belül elpusztult
volna. 

A megyei környezetvédelmi
őrség főfelügyelője, Balla Izabella
azt mondta, vasárnap 10.30-kor
kapták meg a medve kilövésére vo-
natkozó igénylést a Nagy-Küküllő
Vadász- és Sporthorgász-egyesület-
től, az általa vezetett intézmény és
a környezetvédelmi ügynökség is
kedvezően véleményezte azt, majd
a környezetvédelmi minisztérium
jóváhagyta a nagyvad kilövését.
(Mediafax, Agerpres)

Elfogadhatatlan az egymásra mutogatás
Jogszabály-módosítást sürgetnek a medvekérdésben

Húsz hónap telt el az alapkőletétel és az avatás között

A magyar kormánynak köszönhetően a 120 éves épület helyett új óvodát használhatnak ezután
Fotó: Gligor Róbert László

Új kútásókra van szükség
Átadták a backamadarasi óvodát



Stadionélményekről, enyhén szürreá-
lis találkozásokról, az alkotás endor-
finhatásáról, illetve a magányos vagy
kommunikációkban megvalósuló írói
létről is szó esett a 25. Marosvásárhe-
lyi Nemzetközi Könyvvásár Prózaa-
jándék Vásárhelynek című estjén. A
tavalyi Versajándék folytatásaként
szervezett rendezvényen egyértel-
művé vált, hogy az írott szó mesterei
számára nincs olyan tematika, ami-
nek kapcsán ne rögtönöznének pilla-
natok alatt egy mininovellának vagy
esszérészletnek is beillő szöveget.

Mivel az irodalmi ajándékok iránti érdek-
lődés már tavaly túlszárnyalta a Nemzeti
Színház Kistermének befogadóképességét,
idén a Nagyteremben került sor az együtt-
létre. Az est műsorvezetői, Gáspárik Attila
színházigazgató és Szegő János, a Magvető
Kiadó szerkesztője Vida Gábort, Grecsó
Krisztiánt, Láng Zsoltot, Darvasi Lászlót és
Németh Gábort látták vendégül a Nemzeti
színpadán. A múlt évi forgatókönyv szerint
az írók műveiből a színház Tompa Miklós
Társulatának színművészei – Berekméri Ka-
talin, Simon Boglárka, Meszesi Oszkár és
Moldován Orsolya –, illetve maguk a szerzők

is megszólaltattak részleteket. Az oldott han-
gulatú est első perceiben Gáspárik viccesen
megjegyezte, hogy ha tovább nő a rendez-
vény népszerűsége, jövőre a sportcsarnokban
rendezik meg, csak még nem tudja, hogy az
irodalom melyik műfajában. A nagy felületű
tereknél maradva, a budapesti Puskás-stadion
felavatása kapcsán mintegy bemelegítő kér-
désként a moderátorok életük legnagyobb
stadionélményeiről faggatták a meghívotta-
kat. Vida Gábor egy kapusválogatót idézett
fel, amelyen kilencedikes korában vett részt
Aradon. A 7 méteres kapu előtt többször si-
került elkapnia a labdát, a válogató végén
azonban az edző azt mondta neki, hogy bár
jól mozog, alacsony termete miatt sosem lesz
belőle kapus. 

– Így kénytelen voltam íróvá válni – je-
gyezte meg derűsen Vida.

Grecsó Krisztián a békéscsabai tanítókép-
zős időszakából elevenítette fel azt a pillana-
tot, amikor az Előre stadionban rótt körök
közben meglátta a magyar labdarúgócsapat
költőien szép, „mozdulatlan edzését”. Láng
Zsoltnak a stadionokról a Ceauşescu-éra in-
tegetni kivezényelt pionírtömegei jutottak
eszébe, a futballmeccsekről pedig az egyetlen
mérkőzés, amit élőben nézett, és amelyen a
kedvenc játékosa lesérült. Darvasi László
ezzel szemben 18 éves koráig volt ifjúsági
kapus, egy magyar kisváros pályáján szocia-

lizálódott, és a mai napig, ha egy futballpálya
mellett halad el, hevesebben ver a szíve. Né-
meth Gábor legjobb stadionélménye mellett
a másik végletet is megemlítette, azt, amikor
a Csobánka nevű falu parányi pályáján egy
legelésző ló vetett véget a mérkőzésnek. Az
írók után a színészek következtek. Berekméri
Katalinról kiderült, hogy csak a tévében néz
futballmeccset, Simon Boglárka tiniként ci-
gizni járt barátaival a gyergyói stadionba, Mol-
dován Orsolya pedig kizárólag a kisfia
kedvéért követi a televízós sportközvetítéseket.
„Hogy legyenek szavak…”

– Mi az író, miről szól ma az irodalom az
írók szemszögéből? – hangzott el a második
– most már témába vágó – kérdés.

Németh Gábor derűs lazasággal mesélt
arról, hogy amikor reggel, ébredés után min-
dene fáj, és eljut az íróasztalig, ahol valami
eszébe jut, amiből aztán mondatok is lesznek,
hirtelen azt veszi észre, hogy minden fájda-
lomnak nyoma veszett. 

– Keletkezik valami endorfin, tehát „dro-
gos” vagyok. Számomra jobb írni, mint nem
írni. Ezt a közéleti igazságot tudom elétek
tárni – tette hozzá az író. A Presszó című díj-
nyertes film kapcsán – amelynek a forgató-
könyvét írta, és amely inkább csak a rendező,
Sas Tamás nevével forrt össze a köztudatban
– Németh Gábor humoros jelenetet rögtön-
zött az író és filmrendező viszonyáról. 

Darvasi László talán egyik legszemélye-
sebb emlékét, egy többnapos kómás állapot
utáni találkozás élményét osztotta meg a hall-
gatóságával, egy ápolónővel folytatott be-
szélgetés élethelyzetét, amit azért hízelgett ki
az idős, vékony asszonytól, hogy „legyenek
szavak, ne ott, magamban fürödjek”. 

– Akkor azt gondoltam magamban, hogy ez
az írás. Amikor írsz, van egy párbeszéd, van
valakivel egy titkos vagy nem titkos viszony,
tök mindegy, valakivel, aki olvasó vagy nem
olvasó. Nekem ez az írás – zárult a vallomás,
amelyet a nagyérdemű tapssal jutalmazott.

Grecsó Krisztián egy otthoni „csata” 
emlékét idézte fel, amikor az érettségire járó
keresztanyai ajándék, a vékony aranylánc
helyett pénzt kért írógépre. Hónapok ke-
mény munkájával sikerült meggyőznie ro-
konát, hogy mondjon le a kötelező
ajándékról, így kezdte – akkor még költő-
ként – az alkotói pályát, és így tapasztalta
meg, hogy „az első leírt sornál nincs szebb a
világon”. 

Az alkotás anyagi vonzata kapcsán Vida
Gábor elmesélte, hogy egy fél évig tartó „kre-
atív vasmunkáért”, egy két hónapig készülő
fordításért és az egyetlen hét alatt megszüle-

tett, Noé, az indián meg a dinók című művé-
ért ugyanannyi pénzt kapott.

– Az írással nem lehet elszámolni, nem
lehet számszerűsíteni – vonta le a következ-
tetést Vida.
Az egyedüllét illúziója

– Írónak lenni mennyire magányosság, és
az ihletkényszer mennyire lehet nyomasztó?
– hangzott el a következő kérdés. 

Darvasi László – akinek írták már át úgy
gyerekdarabját, hogy végül csak a cím ma-
radt változatlan – úgy vélte, míg a színház
egy közösségi munka, amibe még a portás is
beleszól, az írás intim tevékenység, de nem
magányos, hiszen ott vannak a hősök, és „a
mondat tud társ lenni”. 

– Magányos akkor leszel, ha nincs olvasód
– tette hozzá Darvasi. Ennek kapcsán Németh
és Vida egymást játékosan túllicitálva villan-
tottak fel rendkívül személyes mozzanatokat
az életükből. 

– Nekem új kaland, hogy találkozom ifjú
olvasókkal – árulta el Grecsó Krisztián, a
Vera című ifjúsági regény szerzője. 

Vida Gábor az írói magányt egy erdei med-
vekalanddal hozta párhuzamba, amikor „az
ember azt hiszi, hogy egyedül van, és kiderül,
hogy nincs”.

A későbbiekben a narratívára fókuszáló,
klasszikus, illetve az állapotokat megjelenítő
posztmodern irodalom ellentmondásos vagy
egymást elfogadó viszonyáról is szó esett.
Láng Zsolt a kettő ötvöződését történetálla-
potnak nevezte, majd kifejtette, hogy az
alanyt és állítmányt tartalmazó mondat már
önmagában egy történet, és az az állapot,
hogy semmi nem történik, „nem hullámzik a
tenger”, pusztán trükk.

– Az egyidejűségek, egyszerre levések az,
amit az irodalom megértett. Így ezek nem
zárják ki egymást – összegzett Láng Zsolt.
Darvasi László úgy vélte, hogy „minden tör-
ténetnek van állapota, és minden történetnek
van állapota”, majd javasolta, hogy elméleti
fejtegetések helyett inkább a művek beszél-
jenek. Az est meghívottjai egészen friss pró-
zaajándékokkal örvendeztették meg
hallgatóságukat, és közben a publikum azt is
megtapasztalhatta, milyen egy műből magá-
tól a szerzőtől vagy a „kóstoltatásra” felkért
színművésztől ízelítőt kapni. Az epikai mű-
fajt középpontba helyező, lírai árnyalatokkal
átszőtt esten prózaibb kérdésekről, a kiadók
gazdasági kihívásairól, a határidő inspiráló
erejéről és az ütemezés fontosságáról is szó
esett. Szegő János azt is elárulta, hogy a Mag-
vető Kiadónál már pontosan tudni, mit hoz az
új esztendő első fele.
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December 7-én, szombaton
délelőtt 10 órától a Nemzeti
Színház előcsarnokában hato-
dik alkalommal kerül sor a
Mosolygó Mikulás rendez-
vényre, melynek lebonyolítá-
sához önkéntes segítőket is
várnak, életkortól függetle-
nül. Az eseménynek kiemel-
ten karitatív jellege is lesz, a
négyéves Ferencz Nóra
gyógykezeléséhez szükséges
pénzösszeg előteremtéséhez
szeretnének hozzájárulni.

A Divers Egyesület égisze alatt
működő Női Akadémia által szerve-
zett rendezvényre a totyogóktól a
nagyobb gyerekekig mindenkit sze-
retettel várnak kísérőikkel együtt. A
színház előcsarnokában délelőtt 10-
től 17 óráig a szervezőknek lehető-
ségük nyílik kiterjeszteni a
kézműves-foglalkozásokat, lesz
mesesarok, ahol ismert személyisé-
gek, valamint a nagyobb gyerekek
olvasnak fel a kisebbeknek, a zene-
sarokban Póra Zoli és zenekara szó-
rakoztatja majd a kicsiket. Első
ízben 2013-ban Mosolygó kará-
csony elnevezéssel szervezték meg
az ünnepre hangoló eseményt, azt
követően már Mosolygó Mikulás-
ként vált ismertté a családi Mikulás-
ként is emlegetett közös
foglalkozás, mivel nagyon sok csa-
lád gyerekekkel, unokákkal közö-
sen vesz részt a

kézműves-tevékenységekben, a lo-
gikai fejlesztő játékokban és más
készségfejlesztő foglalkozásokon.
A kézműves-tevékenységek során
készített használati tárgyak és ter-
mékek többnyire hagyományos
technikákat és mintákat őriznek, el-
készítésük sokszor még a szülők
számára is tartogathat meglepetést.
A Mikulás meghallgatja a gyerekek
meséit, énekét, ajándékot nem osz-
togat, mivel ezek az alkalmak sok-
kal inkább az együttlétről, a közös
tevékenységekről, a rászorulók
megsegítéséről szólnak, mintsem
ajándékcsomagokról. Az édesszá-
júak azonban a süteményversenyre
beérkezett süteményekből fogyaszt-
hatnak, illetve a süteményesasztal-
nál is adományozhatnak Nóra
gyógyulásáért. 
Helyi támogatás 
a kis Nóra kezeléséhez 

Az idei esemény kiemelt célja
egy marosvásárhelyi négyéves kis-
lány, Ferencz Nóra innovatív génte-
rápiájára gyűjteni, ami a családnak
350.000 dollárba kerül. Az ECHS1-
deficienciával, anyagcserezavaron
alapuló mitokondriális betegséggel
diagnosztizált kislány számára az
egyetlen esélyt egy egyesült álla-
mokbeli orvoscsoport jelenti. A
gyerek állapota lassan, de folyama-
tosan romlik, az Amerikai Egyesült
Államokban pedig egy kutatócso-
port kifejlesztene egy génterápiát,
amely leállíthatja ezt a folyamatot.
Egyelőre a kezeléshez szükséges
összeg tíz százaléka gyűlt össze,

ezért remélik a szervezők, hogy ez-
úttal sikerül nagyobb pénzösszeggel
támogatni a családot. „Sokszor azt
gondoljuk, hogy a kis összegek nem
segítenek a bajban lévőkön, pedig
ez tévedés, ugyanis sok kis összeg
sokra mehet, hatékonyan segíthe-
tünk 5 lejjel is, ha sokan vagyunk,
akik kicsivel segítünk. Jó volna, ha
Marosvásárhely lakossága össze-
fogna, és megmutathatnánk, hogy
igenis tudunk segíteni embertársa-
inkon” – fejtette ki Koreck Mária, a
Női Akadémia vezetője. Nóráról és
arról, hogy miként lehet támogatni
őt, az alábbi Facebook-elérhetősé-
gen lehet tájékozódni:
https://www.facebook.com/norafe-
rencz.echs1
Süteményverseny 
és kézművesvásár 

A süteményverseny is szer-
ves része a Mosolygó Miku-
lás rendezvényének. Három
kategóriában – sós, száraz és
krémes sütemény – hirdetik
meg a házi készítésű sütemé-
nyek versenyét, amelyre de-
cember 5-éig lehet benevezni
az elküldött recepttel, megje-
lölve, hogy hozzávetőleg
hány személy számára ké-
szült. Akinek nincs lehető-
sége elküldeni a receptet, az
december 7-én 10–11 óra kö-
zött jelentkezhet a helyszínen,
a színház előcsarnokában az
elkészített süteménnyel és a
megírt recepttel. A zsűri hely-
ben bírálja el, de a gyerekek

is kóstolhatnak és szavazhatnak, aki
azonban többet fogyasztana, az egy
szimbolikus összeget helyezhet az
adománygyűjtő dobozba, amely
ugyancsak a kis beteg megsegítését
szolgálja. Amennyiben valakinek az
anyagi helyzete nem engedi meg,
hogy az adománydobozba pénzt te-
gyen, akkor sincs akadálya annak,
hogy a gyereke a kiállított sütemé-
nyekből fogyasszon. A sütemény-
verseny ötletét mindenekelőtt az
adta, hogy a Mosolygó Mikulással
találkozó gyerekeket meg is kínál-
hassák, azonban a szervezők szá-
mára fontos, hogy a cukrászdából
vásárolt édességek helyett házi ké-
szítésű süteményekkel szolgálhas-
sanak.

Az eseményen szintén hagyo-
mány a kézművesvásár, amelyen el-
sősorban azok állítanak ki, akik
hobbiszinten vagy hagyomány-
őrzésből foglalkoznak kézműves-

tevékenységgel. Jókedvvel és sze-
retettel készült ajándékokat lehet
így, a boltok nyüzsgését elkerülve,
beszerezni, ezzel is segítve Nóra
felépülését.
Önkéntesekre van szükség

Az adománygyűjtő ünnepi ese-
mény gördülékeny lebonyolításá-
hoz önkéntes segítők jelentkezését
is várják, mivel a beléptetéstől a ru-
határi szolgálatig, a gyerekekre való
felvigyázástól a meseolvasásig, a
kellékek előkészítésétől a kézmű-
ves-tevékenységekig elengedhetet-
lenül fontos a segítség. Életkortól
függetlenül bárki bármennyi időre
is vállalna aznap önkéntes tevé-
kenységet, az a szervezők számára
rendkívüli segítséget jelentene. 
Az eseményről folyamatosan lehet
tájékozódni a https://www.face-
book.com/noiakademiams/ közös-
ségi oldalon – hangsúlyozta Koreck
Mária.

Nagy Székely Ildikó 

Prózaajándékok estje a Nemzetiben
Társsá váló mondatok

Szer Pálosy Piroska

Ünnepváró összefogás reményében
Adománygyűjtő Mosolygó Mikulás
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A sáromberki iskola magyar ta-
gozatára 97 I-IV. osztályos gyer-
mek jár, a felső tagozat magyar és
román tannyelvű osztályaiban 87
diák tanul (ide járnak a szengyeli
gyermekek is). Minden tantárgyat
képzett szaktanárok oktatnak. Az
elemi osztályokban működik a má-
sodik esély program, az V–VIII.
osztályosok számára felzárkóztató
tevékenység indult három tantárgy-
ból (román, matematika és angol
nyelv), és megszervezték a felnőtt-
oktatást is. 
Napközi otthon építésére 
készülnek

A sáromberki óvodát, ahol 55
gyermekkel foglalkoznak, egy
újonnan megvásárolt épülettel bő-
vítik, ugyanis a közvetlen szom-
szédságában levő magánházat
megvásárolta az önkormányzat. Az
óvodához csatolt udvaron a Kárpát-

medencei óvodafejlesztési program
keretében magyar kormánytámoga-
tással játszóteret rendeztek be. Az
óvodába járó roma gyermekeknek
hetente kétszer felzárkóztató tevé-
kenységet tartanak az alapkészsé-
gek fejlesztésére – tájékoztatott
Vészi Ildikó óvónő. 

A nagyernyeiek számára jó hír,
hogy közbeszerzés alatt van a 
régiófejlesztési alapnál megnyert
3,8 millió lejes pályázat egy nap-
közi építésére Nagyernyében. A terv
műszaki kiértékelése megtörtént,
így a pénzügyi elbírálás során a ver-
senyben maradt öt komoly cég
közül lehet kiválasztani azt, amelyik
elkezdi az építkezést. – A célunk az,
hogy egy napközi otthon beindítá-
sával megkönnyítsük azoknak a
családoknak a helyzetét, ahol
mindkét szülő dolgozik – nyilat-
kozta Jánosi Ferenc polgármester. 

Szerkesztette:BodolaiGyöngyi

Sáromberkén megújult 
az iskola

Bár nem számít műemléknek, a nagyer-
nyei római katolikus templom, amelyben
a fehér szín uralkodik, a belépő számára a
megnyugvás szigetének tűnik. A minden-
szentek tiszteletére 1904-ben felszentelt
templom tágas, jól elfér a gyülekezet –
mondja érdeklődésünkre László Szabolcs
katolikus plébános, aki 2009-től paszto-
rálja a nagyernyei katolikus gyülekezetet
és a hozzá tartozó fíliák, Sárpatak és Sá-
romberke katolikus közösségét, összesen
900 személyt. 

A marosvásárhelyi születésű plébános kántorta-
nítónak tanult, azt követően végezte el a katolikus
teológiát, mert megérintette a hivatás szépsége.
Hat éven át érseki titkárként Gyulafehérváron dol-
gozott, azután helyezték Nagyernyébe. 

– Jó helyre kerültem – mondja, majd érdeklő-
désünkre hozzáteszi, hogy a szentmisét minden-
nap bemutatja. A hittanórákat az iskolában tartja,

ahol 80-90 tanítványa van. Szerdánként a karme-
lita nővéreknél, kedden pedig Sáromberkén a
Szent Erzsébet Társulás udvarában levő kápol-
nában misézik. A vasárnapi misén van résztvevő,
a hétköznapiakra kevesebben járnak, mivel el-
foglaltak az emberek – teszi hozzá, és azt is,
hogy vannak, akik bejárnak a városba. Főleg a
fiatalok jelenlétét hiányolja a templomból, bár a
bérmálkozási felkészítőkre, hittanórákra rend-
szeresen járnak. 

A nagyernyei Kolping közösségbe különböző
korosztályokhoz tartozó családok járnak, ame-
lyekkel részt vesznek a helyi rendezvényeken.
Az ivói szabadidőközpontban pedig a lelki épí-
tést szolgáló hétvégeket tölthetnek el együtt. 

A nagyernyei római katolikus egyházközség
adatai reménykeltők, az idén négyen kötöttek há-
zasságot, tíz személyt temettek, 17 gyermeket ke-
reszteltek, és van olyan újszülött, akit még nem
tartottak keresztvíz alá. 

Amilyen felelősséggel éljük
meg a jelent, olyan lesz a jö-
vőnk is, válaszolja Jánosi Fe-
renc, Nagyernye polgár-
mestere a kérdésre, hogy mi-
lyen évet zár a helyhatóság.
A továbbiakban kifejti, hogy
a működés fenntartása mel-
lett egy sor beruházást fe-
jeztek be, amihez
tapasztalattal, szakértelem-
mel rendelkező munkatár-
sakra volt szükség. 

– A Maros Leader Egyesületen
keresztül megnyert két projektet si-
került kivitelezni. Székelykálban
átadtuk a többrendeltetésű műfü-
ves sportpályát, ahol fiatalok és
öregfiúk örülhetnek az egészséges
életmódhoz annyira fontos moz-
gásnak és a szórakozásnak. Bár a
káli megszűnt, a megyei bajnok-
ságban szereplő sáromberki fut-
ballcsapatot reményeink szerint
sikerül jogi személyiséggé alakí-
tani, ami lehetővé teszi a támoga-
tását. 

A községgazdálkodás minőségé-
nek és hatékonyságának a növelé-
sét szolgálta a másik terv, ami
lehetővé tette, hogy az erőgépek
mellé sószórót, háromtonnás víz-
tartályt és két földfúrót vásárol-
junk, ez utóbbiak segítségével a
helységnévtáblákat és a közleke-
dési táblákat fel tudjuk állítani. Vá-
sároltunk továbbá egy
hétszemélyes Volkswagen haszon-
járművet, amely raktérrel is rendel-
kezik, így megkönnyíti és
gazdaságosabbá teszi a kisebb
munkák helyszínére való kiszál-
lást. 

Folytatni szeretnék az aszfaltozást
A vidékfejlesztési program kere-

tében 99 százalékban befejeztük a
községközpont összes régi, leltáron
levő utcájának aszfaltozását 7,8 ki-
lométer hosszúságban. Ahhoz, hogy
a munka átvétele megtörténjen, a
központi régiótól egy apró módosí-
tás jóváhagyását várjuk. Beadtuk
továbbá a pályázatot, amelyben a
kimaradt ernyei, valamint a sárom-
berki, székelykáli és iklandi utcák
aszfaltozására kérünk támogatást. 

Mivel a megye vízellátására vo-
natkozó mesterterv elkészítése
annyira elhúzódott, hogy az ernyei
önkormányzatnak elfogyott a tü-
relme, kérelmeztük, hogy Sárom-
berke vízellátását saját forrásokból
valósíthassuk meg. Tarthatatlan
ugyanis a helyzet, hogy egy nem-
zetközi út mellett lévő falu vízellá-
tása nincsen megoldva. Ezért
három év alatt helyi forrásokból
szeretnénk kiépíteni az ivóvízháló-

zatot, ami a számítások szerint 8,8
milliós beruházás. Remélhetőleg
az idén aláírjuk a szerződést, és
jövő tavasszal hozzáfoghatunk,
mert enélkül a meglévő csatorna-
rendszert nem tudjuk működtetni. 
A 700 éves Sáromberkét 
ünnepelték 

Művelődési eseményekben gaz-
dag évet zárnak Nagyernye köz-
ségben – egészítette ki a
polgármester által mondottakat
Kádár Barna Zsolt, aki a hivatal
részéről a művelődési élet meg-
szervezéséért felel, és munkájában
nagy segítséget jelent a Nagyernyei
Alkotó Ifjúsági Egyesület.

Az idei év egyik legfontosabb
művelődési eseménye a Sárom-
berke első írások említésének 700.
évfordulójára szervezett ünnepség
volt. Az emléktábla leleplezése
mellett gazdag kulturális műsorral
és helyi termékek bemutatójával
várták az érdeklődőket.

Augusztusban Ikland határában
tartották meg a Székely Vágta
Felső-Maros menti szakaszát ifj.
Demeter János révén. Az idén sem
maradtak el a jeles napokhoz kö-
tődő rendezvények, a farsangi ko-
saras bál, a március 15-i ünnepség,
a nyári fesztivál, amelynek kereté-
ben az ifjúsági egyesület kézmű-
ves-foglalkozást és bábtábort
szervezett a gyermekeknek. Meg-
ünnepelték az idős személyeket, és
decemberben felállítják a betle-
hemi istállót a polgármesteri hiva-
tal elé. Az ünnepségen fellép az
Apafi Mihály Általános Iskola kó-
rusa és a nagyernyei férfikórus is,
amely a felsorolt rendezvények
műsorát is gazdagabbá tette, s ki-
szállásain Nagyernye jó hírét kel-
tette – hangzott el a beszámolóban. 

Eredmények és tervek 
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A megnyugvás szigete 

A polgármester és helyettese Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)

Turisztikai célra fogják használni

– Megmentettük, ami menthető volt, az állagmegőrző munka befeje-
ződött – válaszolja érdeklődésünkre Koré József nagyernyei építkezési
vállalkozó, amikor a tulajdonába került Bálintitt-kastély helyzetéről ér-
deklődünk. Az Ernye központjában levő domboldalra a 18. században
késő barokk stílusban épített kastély a felújítást követően valószínűleg
turisztikai rendeltetést kap – teszi hozzá. A keleti homlokzatot le kellett
bontani, és ami az épületből megmaradt, ideiglenes tető alatt várja a foly-
tatást.  Miután személyesen is gratulálunk a marosvásárhelyi Művészeti
Líceum homlokzatának felújításáért, ami a cég szakembereinek hozzá-
értését dicséri, Koré József elmondta, hogy jelenleg a Keresztelő Szent
János római katolikus plébániatemplom melletti épület felújításán dol-
goznak, oktatási felületté alakítják át. 



Tizenöt pontos hátrányt kellett
volna behoznia a Marosvásárhelyi
Sirius-Mureşul női kosárlabdacsa-
patának, hogy továbbjusson a Ro-
mánia-kupa első köréből egy
nagyon rosszul sikerült bukaresti
mérkőzés után. Erre pedig jó esély
mutatkozott, miután időközben a Si-
rius új beállóst igazolt Mariah-Ca-
uhryn Smelser személyében, akinek
a játékát az Agronomiának még nem
volt lehetősége tanulmányozni.
Ugyanakkor a bukarestiek is igazol-
tak egy amerikai játékost, Marquita
Danielst a fővárosi mérkőzés óta, és
ő is most mutatkozott be, a maros-
vásárhelyi csarnokban. Előre nem 
látott nehézséget jelentett ugyanak-
kor, hogy a legutóbbi bajnoki talál-
kozón sérülést szenvedett Mészáros
Kata, aki így nem segíthette a csa-
patát. Igaz, ő és Smelser ugyanazon
a poszton játszanak, azaz az ameri-
kai „kiváltotta” Mészáros játékát,
ám neki is kellett pihennie, és talán
éppen ezek a percek segítették

hozzá az Agronomiát, hogy a szá-
mára összesítésben végül kedvező
eredményt kiharcolja.

A bukaresti 15 pontos vereséget
követően 16 pontos sikerre lett
volna szükség, de csak hétpontos
győzelmet sikerült aratni. Ami ter-
mészetesen üdvözlendő, hiszen ez
az első hivatalos győzelem a sze-
zonban, azonban jó lehetőség ma-
radt ki arra, hogy a csapat akár a
négyes döntőig jusson a kupában.
Úgy tűnik, a célkitűzés teljesítésé-
nek lehetősége elsősorban a máso-
dik negyedben rendült meg, amikor
a Sirius-Mureşul csak hat pontot
szerzett. Ionel Brustur alakulata rá-
adásul nem tudta kihasználni, hogy
az ellenfélnek nem akadnak be a tá-
voli dobásai, amelyekkel gyakorla-
tilag az Agronomia hozta az első
meccset, mert a hazaiaknak sem si-
kerültek a triplák, szünetben 0-0%
volt ebben a tekintetben a mutató.
Ezt követően Gál Emese három hár-
masával valamivel javult a mutató,
de a kellő különbséghez nem volt
elég. 

Ami mindenképpen örvendetes
marosvásárhelyi szempontból, hogy
Smelser már az első mérkőzésen na-
gyon jól beilleszkedett, nem csak a
legtöbb pontot szerezte, de 16 lepat-
tanót is szerzett, amivel lényegesen

javította a csapat teljesítményét
ebben az elemben. 

Csapatszinten még mindig na-
gyon sok az eladott labda (23), és
nem kevesebb, mint 15 labdalopást
is engedélyeztek az ellenfélnek,
amely így összesen 72-szer dobha-
tott kosárra, míg a Sirius-Mureşul
csak 54-szer. Ez pedig szorossá tette

a végeredményt úgy is, hogy a 
házigazdák ezúttal – a korábbi 
meccsektől eltérően – sokkal pon-
tosabbak voltak. A kupában tehát az
Agronomia jutott tovább, és a ne-
gyeddöntőben Alexandria lesz az el-
lenfele. A Sirius-Mureşul a baj-
nokságban legközelebb november
24-én, Nagyváradon lép pályára.

Hét pont a szükséges 16 helyett

Elhunyt a Román Triatlonszövetség elnöke, Klosz Péter.
A marosvásárhelyi születésű edző, nemzetközi bíró, ver-
senyszervező és sportvezető tragikus távozását infarktus
okozta. 49 éves volt.

Egyik közeli munkatársa, Vlad Amariei újságíró az
Agerpres hírügynökségnek felidézte: Klosz Péter rangos
nemzetközi versenyeket szervezett a megyeszékhelyen.
„Emlékezetes az idei Triatlon Multisport Európa-bajnok-
ság, amely gyakorlatilag hat különálló Európa-bajnokságot
jelent. Erre több mint negyven országból ezerhétszáznál is
több sportoló érkezett a városba. Múlt hét végén megszer-
vezte a román triatlonsport gáláját a Román Olimpiai és
Sportbizottságnál, vasárnap este még szaladni volt. A tör-
téntekről annyit tudok, hogy infarktus vitte el, próbálták,
de nem tudták feléleszteni. Világéletében szeretett magában
dolgozni, most is úgy ment el, hogy nem kérdezett meg róla
senkit” – mondta a munkatárs, Vlad Amariei.

A Red Bull versenyzője, Max Verstappen nyerte a vasárnapi Forma–1-es
Brazil Nagydíjat. A 22 éves hollandnak ez az idei harmadik, egyben pálya-
futása nyolcadik futamgyőzelme. A második helyen a Toro Rosso francia
pilótája, Pierre Gasly ért célba, neki ez az első dobogós helyezése az F1-
ben. Harmadikként az immár hatszoros világbajnok brit Lewis Hamiltont
(Mercedes) intették le, ám egy ütközés miatt a futamot követően a verseny-
bíróság öt másodperces büntetéssel sújtotta, így csak hetedik lett. Helyére a
spanyol Carlos Sainz Jr. (McLaren) lépett előre, és karrierje során először
végzett dobogós helyen.

A rajtot követően Verstappen megtartotta az első helyet, Hamilton pedig
az első kanyarban megelőzte a második pozícióból induló Vettelt. A kerék-
cserék sorát Hamilton nyitotta a 21. körben, Verstappen pedig egy körrel
később hajtott a bokszba friss abroncsokért. A holland pilóta a brit világbaj-
nok mögé ért vissza a pályára, de azonnal visszavette a vezető pozíciót. A
26. körben Vettel is bent járt a bokszban, míg Leclerc a 30. körben kapott új
gumikat az autójára, és hatodikként tért vissza a pályára. Hamilton a 44.
körben ismét a bokszban járt, egy körrel később pedig Verstappen is meg-
kapta a friss abroncsokat.

Húsz körrel a leintés előtt Valtteri Bottas (Mercedes) motorhiba miatt
félre kényszerült állni. A finn pilóta olyan helyen „parkolta le” a verseny-
autót, ahonnan ki kellett emelni, ezért a versenybíróság a mentés idejére a
pályára küldte a biztonsági autót. Ekkor Hamilton kivételével szinten min-
denki újabb kerékcserét hajtott végre, így a Safety Car mögött Hamilton,
Verstappen, Vettel, Leclerc volt a sorrend. A biztonsági autó 12 körrel a ver-
seny vége előtt engedte útjára a mezőnyt, és bár Hamilton mindent megpró-
bált, hogy megtartsa az első helyet, Verstappen azonnal megelőzte, közben
Albon feljött harmadiknak, miután elment Vettel mellett.

Vettelt valamivel később csapattársa, Leclerc megtámadta és meg is
előzte, a négyszeres vb-győztes német azonban rögtön vissza akarta venni
a pozícióját, viszont annyira közel ment a mellette száguldó csapattársának
autójához, hogy a két Ferrari egy pillanatra összeért, és mindkettő defektet
kapott, így egyformán a verseny befejezésére kényszerültek, a pályára ke-
rülő gumitörmelék eltakarítása miatt pedig ismét a biztonsági autó vált „fő-
szereplővé”.

Hamilton a bokszba hajtott friss gumikért, így az újraindításnál Verstap-
pen, Albon, Gasly, Hamilton volt az első négy sorrendje. A Safety Car két
körrel a leintés előtt engedte el a mezőnyt, Hamilton azonnal elment Gasly
mellett, majd Albont kezdte támadni, de az egyik kanyarban nekiütközött
riválisa autójának, meg is forgatta a Red Bullt, ezért pedig a versenybíróság
öt másodperces büntetéssel sújtotta.

A világbajnokság két hét múlva, az Abu-Dzabi Nagydíjjal zárul az Egye-
sült Arab Emírségekben.
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Brazil Nagydíj: Verstappen
nyert, Gasly a második

Nem jutott tovább, de bár az első szezonbeli hivatalos győzelmét megszerezte a Sirius-Mureşul
(képünk egy korábbi mérkőzésen készült). Fotó: Nagy Tibor

Elhunyt Klosz Péter

A magyar labdarúgó-válogatott tulajdonképpen
döntőt játszik ma 21.45 órai kezdettel (TV: M4
Sport) Wales vendégeként az Európa-bajnoki selej-
tezősorozatban, ugyanis amelyik csapat nyer, az – a
csoportelső horvátok mögött másodikként – kijut a
jövő évi kontinensviadalra.

Az előjelek nem a legjobbak Marco Rossi szövet-
ségi kapitány számára, mivel felforgatott védelem-
mel kellene kivívnia a győzelmet. Az olasz
szakember a hátsó alakzatból három kulcsjátékosára
sem számíthat: Korhut Mihály eltiltás, Willi Orbán
és Kádár Tamás pedig sérülés miatt nem léphet pá-
lyára Cardiffban. Ezzel szemben a szigetországiak
legnagyobb sztárja, Gareth Bale éppen felépült a
sorsdöntő összecsapásra, egy hónapos kihagyás után
szombaton, az Azerbajdzsán vendégeként aratott
kétgólos siker alkalmával tért vissza, de a Real Mad-
rid szélsőjén kívül bevethető lesz a Juventusban fut-
ballozó Aaron Ramsey, valamint a
Manchester Unitedet erősítő Daniel James is.

A csoport másik találkozójának csak akkor
lesz jelentősége, ha a walesi-magyar rangadó
döntetlennel zárul. Ebben az esetben Szlová-
kia nevető harmadikként megszerezheti az
Eb-részvételt jelentő második helyet az ötös-
ben, amennyiben hazai pályán – a papírfor-
mának megfelelően –
felülmúlja a sereghajtó azeri
csapatot. Ha viszont Nagy-
szombaton meglepetésre az
azeriek legalább pontot sze-
reznek, akkor a magyarok
számára a cardiffi pontosztoz-
kodás is azt jelentené, hogy
megtartják második pozíció-
jukat.

A magyar csapat 34 éve
nem jutott ki nagy tornára
egyenes ágon: az 1985-ben si-
kerrel zárult világbajnoki se-
lejtezőket követően csak az
előző Eb-re vívta ki a részvé-
telt, négy éve azonban pótse-
lejtezőn biztosította helyét a
kontinensviadalra. Amennyi-
ben Walesben nem jár sikerrel
a nemzeti együttes, akkor

jövő márciusban „pótvizsgára” ezúttal is lesz lehe-
tősége a tavaly őszi Nemzetek Ligája-szereplése
alapján. A magyaroknak ez esetben két mérkőzést
kellene nyerniük, az elsőt mindenképpen idegenben,
az ellenfelekre pedig a pénteki, nyoni sorsoláson
derül fény.

Azért nem mindegy, hogy egyenes ágon vagy pót-
selejtezőn jut ki a magyar válogatott, mert ha kedden
kiharcolja részvételét, akkor akár mindhárom cso-
portmeccsét a pénteken felavatott Puskás Arénában
játszhatná. Hogy a csoportkörben a németek vagy a
magyarok élvezhetik mindvégig a hazai pálya elő-
nyét, az jövő hét szombaton, a bukaresti sorsoláson
dőlne el. Viszont ha pótselejtezőre kényszerül a
nemzeti együttes, akkor siker esetén is „csak” két-
szer lépne pályára Budapesten, a harmadik meccsét
pedig mindenképpen Münchenben vívná a Nationa-
lelf ellen.

Magyarország 34 év után juthat ki egyenes ágon

Bálint Zsombor Jegyzőkönyv
Női kosárlabda-Románia-kupa,
1. kör, 2. menet: Marosvásárhe-
lyi Sirius-Mureşul – Bukaresti
Agronomia 56:49 (18-16, 6-12,
21-16, 11-5)
Marosvásárhely, ligeti sportcsar-
nok, 250 néző. Vezette: Vlad
Potra (Kolozsvár), Tudor Crişan
(Kolozsvár), Diana Oprea
(Brassó). Ellenőr: Marius Hurgoi
(Kolozsvár).
Sirius-Mureşul: Smelser 13 pont,
Dunbar 9 (1), Gál 9 (3), Feiseş 9
(1), Bobar 9, Badi 5, Ignat-Klee-
mann 2 Pálfi. 
Agronomia: Sipos 13, Chelariu
12, Daniels 11 (1), Plaviţu 4,
Cristea 4, Militaru 4, Vilcinschi
1, Raiciu, Uşurelu, Ţintar, Anas-
tasescu, Brudea.

Eredményjelző
* Forma–1-es Brazil Nagydíj,
Sao Paulo (71 kör, 305,909 km, a
pontszerzők): 1. Max Verstappen
(holland, Red Bull) 1:33:14.678
óra, 2. Pierre Gasly (francia, Toro
Rosso) 6.077 másodperc hátrány,
3. Carlos Sainz Jr. (spanyol,
McLaren) 8.896 mp h., 4. Kimi
Räikkönen (finn, Alfa Romeo)
9.452 mp h., 5. Antonio Giovi-
nazzi (olasz, Alfa Romeo) 10.201
mp h., 6. Daniel Ricciardo (auszt-
rál, Renault) 10.541 mp h., 7.
Lewis Hamilton (brit, Mercedes)
11.139 mp h., 8. Lando Norris
(brit, McLaren) 11.204 mp h., 9.
Sergio Pérez (mexikói, Racing
Point) 11.529 mp h., 10. Danyiil
Kvjat (orosz, Toro Rosso) 11.931
mp h.
* pole pozíció: Verstappen
* leggyorsabb kör: Valtteri Bottas
(finn, Mercedes) 1:10.698 perc
(43. kör)

A vb-pontversenyek állása
* pilóták: 1. Hamilton 387 pont –
már világbajnok, 2. Bottas 314, 3.
Verstappen 260, 4. Charles Leclerc
(monacói, Ferrari) 249, 5. Sebas-
tian Vettel (német, Ferrari) 230, 6.
Gasly 95, 7. Sainz 95, 8. Alexander
Albon (thaiföldi, Red Bull) 84, 9.
Ricciardo 54, 10. Pérez 46, 11. Nor-
ris 45, 12. Räikkönen 43, 13. Nico
Hülkenberg (német, Renault) 37,
14. Kvjat 35, 15. Lance Stroll (ka-
nadai, Racing Point) 21, 16. Kevin
Magnussen (dán, Haas) 20, 17. 
Giovinazzi 14, 18. Romain Gros-
jean (francia, Haas) 8, 19. Robert
Kubica (lengyel, Williams) 1, 20.
George Russell (brit, Williams) 0
* konstruktőrök: 1. Mercedes 701
pont – már világbajnok, 2. Ferrari
479, 3. Red Bull 391, 4. McLaren
140, 5. Renault 91, 6. Toro Rosso
83, 7. Racing Point 67, 8. Alfa
Romeo 57, 9. Haas 28, 10. Wil-
liams 1

Fotó: Klosz Péter közösségi oldala

A magyar játékosok a Himnuszt éneklik a Puskás Aréna avatóján játszott Magyarország – Uruguay
(1-2) barátságos labdarúgó-mérkőzés végén 2019. november 15-én. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A csoport állása
1. Horvátország         8       5       2      1      17-7      17
2. Magyarország       7       4       0      3      8-9        12
3. Wales                     7       3       2      2      8-6        11
4. Szlovákia              7       3       1      3      11-11    10
5. Azerbajdzsán         7       0       1      6      5-16      1



2018. január 29-én egy utazási
iroda ajánlatára feliratkoztunk az
élettársammal egy bolgár tenger-
parti kirándulásra. A megbeszélés
alapján ez egy társasutazás lett
volna az Albena nevű helységbe.
Január 29-en kifizettünk 200 euró
előleget, amit a 4001/29-es
számla igazol. Másnap értesítet-
tek, hogy azonnal fizessük ki az
egész út ellenértékét, azaz még
220 eurót, ez az összeg jelenti két
személy számára az út teljes árát,
azaz 460 eurót. 

A kirándulás időpontja június 1–
10. között volt, vagyis négy hónap-
pal az indulás előtt követelték a
teljes összeget. A szolgálatos disz-
pécser S. E. volt, aki semmiféle
felvilágosítást nem adott a részle-
tekről. Két hónappal az indulás
előtt szóban közölte a következő-
ket: 

1) Az út nem társasutazás,
hanem félegyéni, tehát a kiránduló
kell a csomagot elvigye a címre, és
intézze a formaságokat, mert az
idegenvezető továbbmegy. 

2) Az autóbusz nem tud a szál-
loda előtt megállni, ezert egy par-
kolóba visz, ami körülbelül 1,5-2
km-re van a szállodától.

3) A visszautat utólag a sofőrrel
kell megbeszélni egy megadott
mobilszámon. Egy héttel az indu-
lás előtt közölték, hogy ebbe a
szállodába csak mi ketten iratkoz-
tunk fel, más innen utazó turista
nincs ezzel egy időben. Egy vélet-
len utcai találkozáskor T. Cs., az
iroda tulajdonosa közölte, hogy a
bolgár tengerpartra nem is rendez-
tek soha társasutazást, így ketten
maradtunk volna a parkolóban. A
többi a mi dolgunk lett volna (cso-
magszállítás és adminisztráció), ez
80 éves korban meggondolandó.
Lényeges dolog, hogy a feliratko-
zásnál a számla hátoldalán van egy
apró betűs szöveg, aminek értel-
mében visszalépés esetén elvesztő-
dik az egész összeg, ugyanakkor
kötelező módon sztornó biztosítást
is kellett kötni egy biztosítótársa-

sággal (ro.004374489). A sztornó
biztosítás olyan esetekre szól, ami-
kor előre nem látott esemény miatt
marad el az utazás, ilyen esetekben
a visszafizetés kötelező.

Ilyen előzmények után a sok bi-
zonytalan kritérium miatt pánik-
hangulat vett erőt rajtam, ezért
kénytelen voltam a családorvos vé-
leményét kikérni, aki vizsgálat
után a következő diagnózist állapí-
totta meg: szívizombántalom, kez-
deti billentyű-elégtelenség,
időnkénti szédülés, rosszullét, vér-
nyomás-ingadozás. A diagnózis
alapján a családorvos írásbeli bizo-
nyítványt állított ki, aminek értel-
mében az utazás nem ajánlott.

Ezt jelentettem az utazási irodá-
nál még aznap, és közöltem, hogy
nem tudjuk vállalni az utat. Erről
egy példányt az irodában átadtam
S. E.-nek. Javaslatára írásbeli kér-
vényt állítottam össze, amit letet-
tem az utazási irodába az orvosi
lelet egy példányával, hivatkozva
a sztornó biztosításra. Erre a bead-
ványra semmiféle választ nem
kaptam. Többszöri megbeszélés
hiábavalónak bizonyult, így kény-
telen voltam pert indítani. 

Az első tárgyalás 2019. április
4-re volt kitűzve. Az utazási iroda
ügyvéddel jelentkezett, én egyedül
védekeztem, anyagi okokból nem
tudtam ügyvédet fogadni. Veszítet-
tünk, mert nem volt eléggé alátá-
masztva a beadvány, az alperes
véleménye szerint. A határozat
közlésekor szó sem volt a sztornó
biztosításról. Vagyis figyelembe
sem vettek! Az orvosi leletről
pedig az volt a vélemény, hogy
ilyen diagnózissal lehetett volna
utazni.

Így mint nyugdíjas és mint a
volt politikai foglyok egyesületé-
nek tagja, maradtam a 460 eurós
veszteséggel, valamint az 1000
lejes ügyvédi honoráriummal és a
körülbelül 600 lejes ezzel járó kia-
dással.

LedererAndrás

Maradtunk a kárral

Fotó: Szabó Dezső 

Szerkeszti:MezeySarolta

Sajnos, gyermekkoromban
lapos tornacipőt, félcipőt és szoros
zoknit adtak rám. 

Felnőttként a Guban cipő volt a
jó, tűsarkú, keskeny. Elég hamar
érzékeny lett a talpam az aszfaltra.
80 kg vagyok, a saját súlyom já-
ráskor a talpamra nehezedik.
Egyre jobban fáj a lábam... hát el-
megyek a szakorvoshoz kivizsgá-
lásra. Bizony, ez is kálvária...

Érszűkületem nincs. Ortopé-
dián: talán kalciumlerakódás van a
csonton? Bokasüllyedés, lúdtalp –
segít a szaküzletben vásárolt, meg-
felelő talpbetét.

A kalapácsujjat is lehet ideig-
óráig orvosolni. Igen, igen, de mit
tegyek saját magamért? Hiszen
bőrkeményedés, tyúkszemek,

gyulladt bügykök bosszantanak.
Segít a pedikűrös, azután a se-

bészorvos, aki kiégeti a tyúksze-
meim, de később újra megjelenik
a másik lábujjamon.

Apropó! A szépkorú szomszéd-
asszony mesélte, hogy neki köny-
nyen sikerült disznózsíros
dunsztolásal eltávolítani a tyúk-
szemet, a gyökerével együtt. Olva-
som mindig, ami érdekel Maria
Treben Egészség Isten patikájából
kötetéből, mint más könyvekből
is.

Mit tettem? Csalános lábfürdőt
vettem 15-20 percig, frissíti a vér-
keringést a lábban, majd talpmasz-
százs, gyulladáscsökkentő kenőcs.
Olvasom, hogy létezik egy tabletta
is, ami segít. 

Valóban jót tett a lábfürdő, lehet
tenni bele más gyógyfüveket is,
mint menta, kamilla.

Következtetés: hiba a kényel-
metlen, szűk, vékony talpú cipő, a

műanyag, szoros zokni viselése,
amitől a lábgombásodás is lehetsé-
ges...

Ajánlott mezítláb járni a ho-
mokban és apró kavicsokon is.
Mivel gyógylábbetétem van, a
38-as helyett 40-es cipőt hordok.

Minden próbálkozás segít, de a
fizikai megerőltetés, a sok járás-
cipelés után ismét fáj a lábam.

Azért fontos a szakorvos véle-
ménye, és a pedikűröshöz is érde-
mes elmenni.

KenedichPiroska

Fáj a lábam...

Október 26-án ünneplőbe öltö-
zött Mezőbánd magyar közössége,
és úgy fogadta a vendégeket, a
meghívottakat, a néptánccsoporto-
kat, a néptánc és népdal kedvelőit.
A 14. Gyöngykoszorú találkozóra
került sor, Szabó Éva, a mezőbándi
Csipkebogyó néptánccsoport veze-
tője és szervezője lelkes munkájá-
nak köszönhetően. A találkozó 11
óra után kezdődött. A mezőpaniti
huszárok és a mezőbándi lovas fi-

atalok vezetésével a népviseletbe
öltözött csoportok népdalokat éne-
kelve vonultak fel Mezőbánd ut-
cáin, a református templomig. A
templomban Nyíri Hunor lelki-
pásztor köszöntötte és hirdette
Isten igéjét a 103. zsoltár verseiből.
Bátorította a fiatalokat, hogy min-
dent Isten dicsőségére tegyenek.
Áldás után dr. Vass Levente parla-
menti képviselő köszöntötte a gyü-
lekezetet. Horváth Árpád,

Mezőbánd község alpolgármestere
örömét fejezte ki a sok fiatalt látva,
és elmondta: jó reménységgel te-
kint a jövendő felé.

A felújítási munkálatok miatt
idén nem a református egyház kö-
zösségi házában, hanem a községi
kultúrotthonban zajlott a néptánc-
csoportok műsora. 17 meghívott és
a három mezőbándi csoport elő-
adása következett, közel 400 részt-
vevővel. Az udvaron felállított
sátorban az előadások után elfo-
gyasztották a már hagyományossá
vált töltött káposztát.

Az előadások után táncházra ke-
rült sor, a talpalávalót az Üver
együttes húzta. Istennek legyen
hála a találkozás, az együttlét örö-
méért és mindazoknak (szülőknek
és hozzátartozóknak), akik fáradt-
ságot nem ismerve munkálkodtak
a találkozó sikeréért. Illesse köszö-
net a Csipkebogyó néptánccsopor-
tot, Szabó Évát, a csoport vezetőjét
és családját, Szász Nóra és Szász
Róbert táncoktatókat, a Pro Band
Egyesületet, a Bethlen Gábor Ala-
pítványt és minden támogatót. 

SzabóDezső

Gyöngykoszorú Mezőbándon
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Az egykor általa irányított
csíkfalvi iskola előtt találkoz-
tak vasárnap délben azok a
kórusok, amelyek elfogadták
a meghívást, és részt vettek
az idei Nagy Ferenc-emlék-
hangversenyen. A tizenegy
évvel ezelőtt elhunyt csíkfalvi
zenetanárról, karnagyról és a
Kárpát-medencei kórusok
egységének megteremtőjéről
minden ősszel megemlékez-
nek egykori barátai, tanítvá-
nyai, tisztelői. 

Az 1935-ben született Nagy Fe-
renc már tizenhét évesen kórust ve-
zetett, majd nemcsak okleveles
zenetanárként dolgozott a Nyárád-
mentén, hanem a vidék kulturális,
de főleg kórusmozgalmát szervezte,
bátorította, majd a rendszerváltás
után egyetlen nagy családba tömö-
rítette a Kárpát-medence magyar
kórusait, politikát és határokat felül-
írva egyesítette a magyarságot.

Hagyatékát tovább kell vinni,
énekelni kell, mert nemzettudatun-
kat csak úgy lehet megtartani, ha
mindennap következetesen piszkál-
juk azt a sarat, amelyben a gyémánt
rejtőzik – mondta tisztelője, Sza-
kács-Mátyási Endre. – Tőle kaptuk

hagyatékul az országokon átívelő,
kórusok közötti barátságot, a zenét,
tudást, rendezvényeket és a nemzet
szeretetét – fejtette ki másik tiszte-
lője, Nyilas Szabolcs. Zene, szabad-
ság, hit, remény és szeretet nélkül
lehet élni, de nem érdemes, ezért in-
kább élni kell ezekkel – biztatta az
összegyűlteket, akik megkoszorúz-
ták a magyar kultúra lovagja és Bar-
tók Béla-díjas karnagy
emlékoszlopát.

Az emlékhangverseny a jobbágy-
falvi művelődési otthonban zajlott,
ahol színpadra lépett a nyárádszere-
dai Bocskai István dalkar, a szegedi
Őserő dalárda, a szovátai Inter-
mezzo kamarakórus, a marosvásár-
helyi Bernády György kamarakórus,
az aranyosegerbegyi Árvalányhaj
kórus, a marosvásárhelyi Cantuale
énekegyüttes és a jobbágyfalvi
Nagy Ferenc férfikar. Egyházi és vi-
lági kórusművek, hazafias és népda-
lok, költeményekre írt zeneművek
csendültek fel Praetorius, Bach, Pur-
cell, Dvorak szerzeményeitől Bar-
tók Béla, Bárdos Lajos, Jagamas
János, Birtalan József darabjaiig. 

Egykori kollégája, a székelyud-
varhelyi Orosz-Pál József nyugal-
mazott zenetanár, karnagy is

méltatta a Búzaházáról indult Nagy
Ferencet, aki elképzelte, hogy ösz-
szefogja az összes Kárpát-medencei
magyar énekkart. Nagy ívű gondo-
latát meg is valósította, autóbusszal
és vonattal utazta keresztül-kasul
Európa ezen részét, karvezetőkkel
találkozott, felrázta, éneklésre buz-
dította őket, híreket vitt, kottákat és
kapcsolatokat hozott, és létrehozott
egy címtárat is, amelyet elő kell
venni, és használni kell. Ő alapította
a nyárádmenti kórusok szövetségét,
megszervezte, hogy a vidéki kóru-
soknál tanuljanak karvezetést a ma-
rosvásárhelyi zene szakos
hallgatók, majd a rendszerváltás
után a Seprődi János Kórusszövet-
séget is megalapította és vezette. E
szervezet elnöke, Márton Zsolt
Barna örömét fejezte ki a találko-
zón, hogy az erdélyi tagkórusok lel-
kes és szakmailag magas szintű
munkája hozzájárul az összmagyar
kórusmuzsika műveléséhez. Ezzel
adózunk Nagy Ferenc álmának, és
az ilyen kórustalálkozók méltó pél-
dái az ő hosszú és áldozatos mun-
kásságának, de a kórusszövetség
legfőbb éltető és megtartó erejét is
jelentik – méltatta az eseményt az
elnök. (gligor)

Továbbviszik Nagy Ferenc hagyatékát

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetem világszinten az
501+ helyen szerepel a frissen köz-
zétett Times Higher Education nem-
zetközi rangsor (THE World
University Rankings by Subject
2020) üzlettudományi és közgazda-
sági szakterületén, a jászvásári Ale-
xandru Ioan Cuza Egyetem, a
Bukaresti Tudományegyetem, vala-
mint a bukaresti Közgazdaságtudo-
mányi Akadémia mellett. Ezeknek
a romániai egyetemeknek sikerült
bekerülniük a neves rangsorba.

A THE szakterületi világrangsor
összeállításakor figyelembe vett
szempontok alapján a BBTE kie-
melkedik a romániai egyetemek
közül a megjelent tudományos ku-
tatási eredményeknek és az intéz-
mény nemzetközi láthatóságának
köszönhetően, ugyanakkor a felso-
rolt három romániai egyetemmel
hasonló besorolásba került az okta-
tás minősége, az innováció, illetve
az üzleti szférának közvetített tudás-
transzfer alapján.

Ráadásul, a három szakterület
közül kettő esetében (Accounting &
Finance, illetve Economics & Eco-
nometrics) a BBTE megelőzi a

többi romániai egyetemet a megva-
lósult kutatások mennyiségének te-
kintetében, valamint azok
idézettsége alapján.

A Times Higher Education
(THE) World University Rankings
a felsőoktatási intézmények nem-
zetközi rangsorolásának egyik leg-
relevánsabb listája. A Times Higher
Education 2004 óta végzi a világ
egyetemeinek kiértékelését és rang-
sorolását, amelynek összeállításakor
egy egész sor olyan tényezőt vesz-
nek figyelembe, amelyek tükrözik
az oktatási/tanulási tevékenysége-
ket, az egyetemek és az üzleti szféra
közötti kapcsolatot, az egyetemek
nemzetköziesítésének szintjét, il-
letve az egyetemen zajló kutatások
mennyiségét és minőségét (tudomá-
nyos publikációk, ezek idézettsége,
a kutatásból származó bevételek).

A Times Higher Education
(THE) tematikus felsőoktatási világ-
rangsor üzlettudományi és közgaz-
dasági szakterületével kapcsolatos
további részletek elérhetők az alábbi
oldalon: https://www.timeshighere-
ducation.com/world-university-ran-
kings/2020/subject-ranking/business
-and-economics.

A BBTE továbbra is élen 
a Times Higher Education
nemzetközi rangsorban

November végén ismét elő-
adja Völgyhíd című előadását
az Ariel színház. Ezúttal két-
szer láthatja a közönség az if-
júsági produkciót: november
24-én, vasárnap 18 órától és
25-én, hétfőn 13.15-től. Az
előadások helyszíne az Ariel
színház Nyomda utca 4. szám
alatti székhelyének nagy-
terme, a diák- és nyugdíjas-
jegy ára 9 lej, a felnőttjegyé
pedig 18 lej.

Amint a szervezők közlik, előze-
tesen bejelentett igény esetén az
előadást középiskolai osztályoknak
szánt interaktív drámafoglalkozás
követi, amely a diákok empátiáját,
kommunikációs készségét, kreati-
vitását fejleszti, továbbviszi a lá-
tott történetet, és segít a nézőknek
kibeszélni, feldolgozni azt. A fog-
lalkozás vezetésére Gyevi-Bíró
Eszter, a budapesti Kolibri Színház
drámapedagógusa készítette fel az
Ariel színház drámatanárait. Az
Ariel színházban előadás után ál-
talában két párhuzamosan zajló
foglalkozást tudnak tartani két
külön osztálynak, de az is lehetsé-
ges, hogy az előadást követő na-
pokban ellátogassanak az igénylő
iskolába, és a feldolgozó foglalko-
zást (kb. egyórányi időtartam) az
osztályban tartsák meg. A haté-
kony csoportmunka érdekében jó,
ha az osztály minél teljesebb lét-
számban részt vesz az előadáson és
a foglalkozáson. Az előadás és a

foglalkozás időtartama összesen 2
óra 20 perc.

A Háy János által írt Völgyhíd if-
júsági előadást a 9. osztálytól ajánl-
ják. Szereplők: Scurtu Dávid e.h.,
Halmágyi Éva, Bonczidai Dezső,
Cseke Péter, Gönczy Katalin, Gáll
Ágnes, Puskás Győző, Szabó Dá-
niel. Tervező: Mátravölgyi Ákos.
Zene: Monori András. Drámapeda-
gógus: Gyevi-Bíró Eszter. Ren-
dező: Vidovszky György. Amint azt
a produkció ajánlójában olvashat-
juk, a 17 éves Péter nem kapja meg
szüleitől azt az odafigyelést, amely
a felnőtté válás kanyargós útján se-
gíthetné őt – az apja túl anyagias,
az anyja pedig túl konfliktuskerülő.
Péter és Zsófi szerelmesek egy-
másba, de a fiú egyre inkább kisa-
játítja a lány érzelmeit, és végül
abba a tévképzetbe menekül, hogy
kettejük szerelme átmenthető az
örökkévalóságba. Dedának, Péter
kollégiumi szobatársának lesújtó
véleménye van a felnőttekről, és
azzal henceg, hogy nem akarja
megélni, hogy ötvenéves legyen. A
szerző e szavakkal ajánlja a művet:
„Színmű azoknak, akik túl akarják
élni a felnőttek rémuralmát, és
azoknak, akik túlélték és felnőttek
lettek”.

Az előadás létrejöttét a Bethlen
Gábor Alap támogatta, további in-
formációk, foglalások a rablopan-
dur@yahoo.com e-mail-címen és a
0747-942-181-es telefonszámon
(sms-ben is). (Knb.)

Újra műsorra tűzik az ifjúsági előadást
Völgyhíd az Ariel színházban
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A csíkfalvi emlékoszlopnál tisztelegtek és koszorúztak a kórusok 

Minden kórustalálkozó méltó példája Nagy Ferenc munkásságának



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

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

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

HENIMEDCENTER – Ingyenesorvosikivizsgálásküldőpapírral: reumatológia (gerincfájás, térd-,
váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. Kedvezményesárak: bőrgyógyászat; neurológia;  ultrahangos ki-
vizsgálás; allergológia; immunológia;  doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64198-I)

CNC-GÉPKEZELŐT, LAKATOSOKAT, LAKATOS-HEGESZTŐKET, MARÓS-ESZTERGÁ-
LYOSOKAT, valamint FIATALOKAT, tapasztalat nélkülieket is alkalmazunk. Tel. 0744-501-114. 
(21759-I)

MAROSVÁSÁRHELYICÉG hollandiai munkapontra alkalmaz ÁCSOKAT és FESTŐKET. Tel. 0762-
986-532. (21692-I)

VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. 
(21752-I)

MUNKATÁRSAT keresek FESTÉSI MUNKÁLATOK elvégzésére, tapasztalat nem szükséges. Tel. 0745-
018-784. (64239-I)

ATORDAI cég alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe. Tel. 0744-681-130. (21756-I)

ATORDAIVÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST, TÖLTŐNŐT TÖLTÖDÉBE és a BELESMŰHELYBE
SZEMÉLYZETET. Tel. 0744-644-026. (21756-I)

ALKALMAZUNK SOFŐRT ÁRUSZÁLLÍTÁSRA. Érdeklődni a 0743-119-998-as telefonszámon.
(64219-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

10 NÉPÚJSÁG __________________________________________ KöZLEMÉNY–HIRDETÉS _____________________________________ 2019.november19.,kedd

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851

• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

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

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

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

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

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

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

- 0265/311-862

• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442
- 0265/262-907

• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 
- 0365/882-842

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei
egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártá-
mogatott (ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szük-
séges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól. 

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

Várjuk Önöket!

A LOCATIV RT. 
–Marosvásárhely,BartókBélautca2/A–

nyilvános versenytárgyaláson bérbe adja az alábbi, 
nem lakás rendeltetésű marosvásárhelyi helyiségeket:
1.1848.útialuljáró,123,76négyzetméter,közétkeztetésre,sze-

rencsejátékokra,sportfogadásra
2.Győzelemtérialuljáró,10/1-eshelyiség,93,44négyzetméter,

nemélelmiszer-kereskedelemre,szolgáltatásra
3.Győzelemtérialuljáró,10/2-eshelyiség,144,60négyzetméter,

nemélelmiszer-kereskedelemre,szolgáltatásra
4.Forradalomutca3. szám,87,95négyzetméter,élelmiszer-

/nemélelmiszer-kereskedelemre,közétkeztetésre(szeszesitalokat
kivéve)
Aversenytárgyalásra2019. december 3-án 10 órától kerülsora

tenderfüzetalapján,amelyetaLocativRt.székhelyén,aBartók
Bélautca2Aszámalatt,a7-esirodábanlehetmegvásárolni(ára
100lej)november18-ától,naponta8–12óraközött.
Feliratkozniésaziratokatbenyújtanidecember2-án12óráig

lehet.
Aversenytárgyalásonazokvehetnekrészt,akikahatáridőig

benyújtjákarészvételidossziéjukatéslicitálnak.
Bővebbfelvilágosításnapontaaszékhelyenésa0265/260-375

(25-ösmellék)telefonszámonvagyawww.locativmures.rohonla-
pon.



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ ház Jobbágyfalván. Tel.
0742-930-183. (25/5365-I)

BÉRELNÉK 2-3 szobás tömbházla-
kást vagy magánházat. Tel. 0742-
220-835. (2/5329-I)

ELADÓ váltóeke, tárcsás kasza. Tel.
0745-404-666. (9/5285-I)

ELADÓ többfajta oltott gyümölcsfa:
szőlő, málna, egres; rózsa több szín-
ben, valamint több méretű tuja, ked-
vező áron. Tel. 0741-763-416.
Marosszentgyörgy, a Gemini étterem
mellett. (16/5254-I)

SÜRGŐSEN és olcsón eladó 2007-
es gyártású kombi Skoda Octavia 1,9
TDI nagyon jó állapotban. Ára: 2.600
euró. Tel. 0748-667-599. (13/5353-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21682-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (4/5138)

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

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-
ket javítok. Tel. 0755-825-502.
(15/5311-I)

VÁLLALUNK cserépforgatást, tető-
felújítást és bármilyen más munkát.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Tel. 0758-199-531, Jani. (6/5344-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést cserép-
pel és lemezzel, tetőszigetelést, bár-
milyen munkát, teraszkészítést,
kisebb javításokat, garázskészítést.
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel.
0748-669-239, Misi. (5/5343-I)

VÁLLALUNK: tetőkészítést cserép-
ből vagy lemezből, kisebb javítást, te-
raszkészítést fából, ácsmunkát stb.
Tel. 0745-680-818. (7/5203-I)

SEGÍTÜNK nyugdíjasoknak tetőjaví-
tásban, a régi cserepeket a helyükre
tesszük. Tel. 0743-512-168. (1/5292)

VÁLLALUNK tetőkészítést fémcse-
répből és Lindab lemezből, tetőjaví-
tást, ácsmunkát, bádogosmunkát és
tél előtti takarítást. Tel. 0754-814-
263. (13/5250)

VÁLLALUNK tetőkészítést 25% téli
árkedvezménnyel, fémcserépből 50
lej/m2. Ácsmunkát és bádogosmun-
kát végzünk, valamint sürgős javítást.
Tel. 0736-045-781. (13/5250)

ALKALMAZUNK hegesztőt és laka-
tost. Tel. 0744-572-889. (21684-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Kit őriz a szívünk, nem hal meg
soha,
Kit lelkünkkel látunk, sosem
megy el.
Fájó szívvel emlékezünk novem-
ber 19-én a görgényszentimrei
NAGY ALBERTRE halálának 10.
évfordulóján. Emlékét örökké
őrzi felesége, lánya, fia és azok
családja. (2/5010)

Egy szál gyertya, mely lassan vé-
gigég, 
Egy élet, mely percek alatt véget
ért.
Itt hagytad azokat, akik szerettek
téged,
Emléked örökre a szívünkbe
égett.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk NAGY SÁNDORRA
halálának 4. évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Testvérei, Ábel és
Márta. (4/5318-I)

Nem vársz már minket 
ragyogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel.
De egy könnycsepp 
a szemünkben érted él,
egy gyertya az asztalon érted
ég.
S bennünk él egy arc, 
egy végtelen szeretet.
Fájó szívvel emlékezünk MIHÁLY
JÓZSEFRE, aki egy éve távozott
el szerettei köréből. Nyugodj bé-
kében, drága édesapám!
(11/5225)

ELHALÁLOZÁS

Megrendülten tudatjuk, hogy
drága szerettünk, 

KLÓSZ PÉTER 
november 18-án, 50. életévében
hirtelen elhunyt. Temetése no-
vember 20-án, szerdán 14 órakor
lesz a marosvásárhelyi reformá-
tus temetőben. 

A gyászoló család. (-I)

„Hiányod átjár, mint huzat a
házon.” (J. A.)
Képtelenség felfogni, hogy 
az örök nyughatatlan 

PÉTER öcsém 
ilyen hirtelen itthagyott minket.
Élete rövid volt, de tartalommal
teli.

Viktor és Beáta. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett apa, nagyapa, após,
nagybácsi, sógor, rokon, szom-
széd, barát és jó ismerős, 

SUCIU AUREL PORUMBELU
(Puiu) 

rövid, de súlyos szenvedés után
életének 81. évében elhunyt. Te-
metése 2019. november 20-án,
szerdán 11 órakor lesz a maros-
vásárhelyi református temető-
ben, görögkatolikus szertartás
szerint. 

A gyászoló család. (10/5349-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szeretett édesanyánk,

BÁCS ERZSÉBET 
szül. Vinitor

életének 77. évében, rövid szen-
vedés után, pótolhatatlan űrt
hagyva maga után, csendben el-
távozott. Utolsó útjára 2019. no-
vember 19-én, kedden 13 órakor
kísérjük a marosvásárhelyi római
katolikus temetőben. Nyugodjál
békében, drága édesanyánk! 
Fiai: Sándor és Károly, valamint
családjuk. (16/5356-I)

Életed úgy múlt el, mint egy pil-
lanat, de emléked szívünkben
örökre megmarad. Szerető szí-
ved pihen a föld alatt, minden
érted hulló könnycsepp nyug-
tassa álmodat.
Búcsúzom tőled, drága mamám, 

BÁCS ERZSÉBET 
(Bözsi mama). 

Szerető unokád, Emőke.
(16/5356-I)

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett
testvérünktől,

BÁCS ERZSÉBETTŐL 
szül. Vinitor. 

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Testvérei: Engi Rozália és Bélteki
Mária, valamint családjuk. (16/5356-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk sze-
retett nagynénénktől, 

BÁCS ERZSÉBETTŐL 
szül. Vinitor. 

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Kocsis Ilona és lányai: 
Tünde, Hajni és Ilonka. (16/5356-I)

Szomorúan búcsúzunk szeretett
szomszédunktól, 

BÁCS ERZSÉBETTŐL
(Bözsi mamától). 

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! A Petru Dobra utca 2.
és 4. szám alatti tömbházak lakó-
közössége. (16/5356-I)

Szomorú szívvel tudatom, hogy
szeretett édesapám, 

SILLÓ GYÖRGY 
a Megyei Erdészeti Felügyelő-

ség volt alkalmazottja 
folyó hó 16-án, 88 éves korában
visszaadta lelkét Teremtőjének.
Nyugalma legyen csendes, em-
léke áldott! 

Fia, Kálmán. (7/5345-I)

Megrendülten értesültem volt fér-
jem,

SILLÓ GYÖRGY 
halálhíréről. Nyugodj békében,
Gyuszi! Részvétem a gyászoló
családnak. 

Volt felesége, Bözsi. (7/5345-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett férj, édesapa, gyermek,
testvér, nagybácsi, 

NISTOR VASILE 
(Laci) 

rövid, de kegyetlen fájdalmak
után megpihent. Utolsó útjára kí-
sérjük 2019. november 19-én,
kedden 15 órakor az új temető-
ben (az új kórház mögött). 
Fájó szívvel búcsúzik a gyászoló
család. (22/5362-I)

Fájdalmas, hogy 
CĂLIN SORIN CEONTEA 

már nem hoz örömöt az éle-
tünkbe.
Temetése a kőtemplomi temető-
ben lesz november 19-én, ked-
den 12 órakor. 
Felesége, Monica, fiai: Claudiu,
Răzvan, unokája, Maximilian.
(20/5360-I)  

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett, drága jó
férj, édesapa, após, nagytata,
sógor, rokon, szomszéd, a csere-
falvi 

SIKLODI ADALBERT 
(Béla bácsi) 

77 éves korában, rövid szenve-
dés után, 2019. november 17-én
csendesen megpihent. Drága ha-
lottunk temetése 2019. november
20-án 14 órakor lesz a cserefalvi
temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (3/5370-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély megrendüléssel szerez-
tünk tudomást KLÓSZ PÉTER
barátunk hirtelen haláláról.
Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. Sipos
Levente és családja. (14/5354-I)

Megrendülten vettünk
tudomást PETYÓ hirtelen
eltávozásáról. Vigasztalódást
kívánunk Viktornak és a
gyászoló családnak. Barátai és
kollégái a nyomdából. (-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Sóbester Klára főgyógy-
szerésznőnek és fiának,
Andrásnak a szeretett férj és
édesapa, SÓBESTER FERENC
elhunyta alkalmával. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! A Global gyógyszertár
munkaközössége. (11/5350-I)Í

UGRAI GYÖNGYI, emléked
legyen áldott és nyugalmad
csendes! A Madarasi Hargita
egyik gyöngyszeme te voltál
számunkra. Mindig úgy őrizlek
emlékeimben, ahogy együtt
csusszantunk lefele a
Súgóban… Nyugodj békében,
„Ugró”! 
Prundár Mari – most
Torontóban – búcsúzik tőled
sok szeretettel. (v.-I)

A Maros Megyei Egészségügyi
Biztosítópénztár közössége
őszinte részvétét és együtt-
érzését fejezi ki kolléganőnk-
nek, Nistor Eleonorának és
családjának szeretett FÉRJE
elhunyta alkalmával. (24/5364)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik KATONA ANDRÁS
temetésén részt vettek, sírjára
virágot helyeztek és
fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (5333-I)

Szívünkben él emléked örökre,
ha látni akarunk, felnézünk az égre.
A csillagok között utazol tovább, 
és ott vársz ránk, ha időnk lejár.
Fájó szívvel gondolunk november
19-ére, amikor négy éve, hogy itt-
hagyott bennünket id. DOCZÉ
ANDRÁS.
Áldott, szép emlékét szívébe zárva
őrzi felesége, három fia családjuk-
kal. (9/5323-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága gyermekünk, édes-
anyánk, testvérünk és feleség, 

MOGA CLAUDIA 
52 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése november 19-én,
kedden 13 órakor lesz a meggyesfalvi sírkertben.
„Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok,
hiszen napként az égen nektek ragyogok!
Ha szép idő van, s kék az ég,
jusson eszetekbe sok szép emlék. 
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, 
inkább a szép dolgokon kacagjatok! 
Ha telihold van, az értetek ragyog,
s azt jelenti, hogy boldog vagyok.
Ha hullócsillag száll az éjféli égen,
akkor mondjatok egy imát értem!
Ha  rám gondoltok, soha ne sírjatok,
hiszen szívetekben jó helyen vagyok…”
Nyugodj békében, drága gyermekünk!
Édesanyja és édesapja, Ticu. (4/5342-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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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 MAROS MEGYEI FOGORVOSI KAMARA 2019. november 21-én,
csütörtökön  választást szervez (I. forduló). Ha nem gyűl össze a

szükséges  létszám, a II. fordulót 2019. november 23-án, szombaton
tartják a Maros Megyei Fogorvosi Kamara új vezetőségének

megválasztására a 2019–2023-as időszakra.
Helyszín: Marosvásárhely, Dózsa György utca 51. szám, 

Passion panzió, 9-17 óra között. (21764)

Marosvásárhelyre 
a Rózsák terére KAFFAI
ERZSÉBETNEK kívánok
boldog névnapot erőben,

egészségben!
Élj sokáig, drága néném!
Ezt kívánja húgod, Margit

és családja. (9/5348)

Marosvásárhelyen SZŐCS
ERZSÉBETET és VIGH

ERZSÉBETET névnapjuk
alkalmával sok szeretettel
köszöntik a kolléganők. 
Istentől megáldott, jó

egészséget kívánunk szá-
motokra szerető családotok

körében! (21/5361)
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Keressékalapárusoknál,
azismertebbkönyvesboltokban,

deawww.kalendarium.rohonlaprólonlineis
megrendelhetik.
Ára18lej

A marosvásárhelyi nagyállo-
más környéke a város szé-
gyenfoltja. Elhagyatott
épületek, piszok, döglött ál-
latok, egyszóval katasztrofális
látvány. Mindez a város kapu-
jában, ahová havonta turisták
ezrei érkeznek.

A telek magánterület, s ahogy
kinéz, a hajléktalanok használják, akik
a környéken töltik a „szabadidejüket”,
éjszaka pedig itt van a „hálószobá-
juk”, s ezt használják szemétkosárnak
és nyilvános vécének is. 

Annak ellenére, hogy köz- és ma-
gánterületen tilos szemetelni, és

ezért komoly bírság róható ki, a vá-
rosnak ezt a részét ellepi a szemét,
bár a tulajdonos többször megtaka-
rította. Ráadásul a környék rendezési
és korszerűsítési tervét két éve kés-
leltetik az állami intézményektől
szükséges engedélyek hiánya miatt. 

A háború utáni állapotokra emlé-
keztető látvány hátrányosan érinti a
környék ingatlanpiacát, a lakások ára
és a lakbérek sokkal alacsonyabbak,
mint a város más övezeteiben, annak
ellenére, hogy jó az elhelyezkedése,
közel van a kereskedelmi közpon-
tokhoz, a buszmegállóhoz, az üzle-
tekhez, gyógyszertárakhoz stb.

„Van egy kiadó lakrészem, de a
lakbér, amit kérhetek, sokkal kisebb,
mint a kedvezőtlenebb fekvésű negye-
dekben, mint amilyen a Kövesdomb
vagy a Tudor Vladimirescu. Ez azért
van, mert a bérlők a környék rende-
zetlenségével és kinézetével szembe-
sülnek, nem érzik magukat
biztonságban, és a város más részeit
részesítik előnyben” – mondta el
Ioan Gherasim lakástulajdonos.

A marosvásárhelyi Állomás tér
környékén lakók felháborítónak tart-

ják a helyzetet, nem akarnak többé a
jelenlegi állapotokkal szembesülni,
amikor kilépnek a tömbházból, úgy
érzik, hogy az egészségükre nézve is
veszélyt jelent, főként nyáron, ami-
kor a kellemetlen szag a felső eme-
leteken is érződik. 

„Egyáltalán nem tetszik, hogy néz
ki az Állomás tér. Sok a szemét, fel-
fordul az ember gyomra a bűztől, ki-

váltképpen nyáron. Én és a csalá-
dom néha nem érezzük magunkat
biztonságban, nagyon sok kétes
ember alszik a beépítetlen területen
és a környékbeli lepusztult épületek-
ben. Szeretnénk, ha tennének vala-
mit, bármit, csak szabaduljunk meg
ettől a kálváriától, aminek kitettek”
– mondta Florina Toma környékbeli
lakos. (I. A.) 

A marosvásárhelyi Állomás tér környéke: szeméttelep a város kapujában!


