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A tehéntől az automatáig

A tej útja

Egymillió csillag

Már hagyományosnak számít, hogy a
Caritas minden év októberében megszervezi az Egymillió csillag a szegényekért szolidaritási akciót,
mécsesekkel világítanak meg egy-egy
közteret, ahol minden egyes meggyújtott gyertya jelképes sorsvállalás a
nélkülözőkkel.

____________2.

Orbán Viktor
alkotmánymódosítást kezdeményez

Érvénytelen lett az országos népszavazás, mivel az érvényes szavazatok
száma nem érte el az 50 százalékot a
kötelező betelepítési kvóta elutasítása
érdekében a kormány által kezdeményezett referendumon vasárnap.

____________3.

Megújul
a szövetség
parlamenti frakcióinak a fele

A magyar emberek a politika megújulását várják el az RMDSZ-től. Mi
ennek az óhajnak tettünk eleget akkor,
amikor úgy döntöttünk: megújítjuk parlamenti frakcióinknak a felét.

években három tehénnel kezdte, ma már hatvan
körüli az állatállomány. Nagyobbik fia, József
tíz éve vette át a gazdaság irányítását – látogatásunkkor éppen a városban intézte ügyeit, így
nem találkoztunk –, de a szülők számára sem
jött el még a pihenés ideje.
– Hét évvel ezelőtt merült fel bennünk a kérdés, hogy mihez is kezdjünk a tejjel, a csarnokban ugyanis már akkor nagyon keveset fizettek
Nagy Székely Ildikó
érte – idézte fel a bátor vállalkozás előzményeit
Szabó Józsefet több mint két évtizede a Kis- az ősz hajú gazda. – Végül úgy döntöttünk,
Küküllő menti község legnagyobb gazdái kö- hogy megpróbálkozunk egy másfajta értékesízött tartják számon. A rendszerváltás utáni tési móddal. Bankkölcsönt vettünk fel, és 6000
Faluhelyen ritkán látni tejautomatát, a
bonyhai Szabó Józsefék portáján azonban
egy ilyen gépezet fogadja a betérőt. A
kezdeményezésről az idős, de még jó
erőben levő gazdálkodóval és feleségével, a serény, szívélyes Idával beszélgettünk.

Fotó: Nagy Tibor

euróért megvásároltuk az első, svéd gyártású
tejautomatánkat, amit aztán Dicsőszentmártonban szereltünk fel. Három év múlva 4000 euróért vásároltunk még egyet, azt is Dicsőben
hoztuk működésbe. A harmadik gépet, azt, amit
itt, Bonyhán működtetünk, már nem készen vásároltuk, egy héderfáji villanyszerelő alakította
ki egy hűtőből, amit jóval olcsóbban, 6000 lejért szereztünk be. Már az induláskor 2 lej 50
baniért lehetett az automatából egy liter tejet vásárolni, és az áron azóta sem változtattunk.
(Folytatás a 6. oldalon)

Az idősek nemzetközi
napja Marosvásárhelyen

____________4.

Turizmus
Háromszéken

Erdély Európa érintetlen Tündérkertje
– állítja Károly herceg, aki rendszeresen visszatérő vendég Háromszéken.
Sokan vitatkoznak arról, hogy mi az,
ami őt ide vonzza, mit talál itt olyan érdekesnek, különlegesnek.

____________5.

Idősen is lehet derűs, Őszinte kampányfogás?
Mózes Edith
aktív életet élni

Nem az számít, hogy az ember hány
éves, hanem hogy mennyi idősnek érzi
magát és milyen az élethez való viszonyulása. Elzárkózik a külvilágtól vagy folyamatosan célokat tűz ki maga elé, és
időskorban is aktív életet él? Ez utóbbira
buzdították a felszólalók a szép számban
összegyűlt időseket a Gyulafehérvári Caritas által az idősek nemzetközi napja alkalmából Marosvásárhelyen megszervezett ünnepségen.

Menyhárt Borbála

A Gyulafehérvári Caritas több mint két évtizede áll az idősek szolgálatában, szolgáltatásai
fő célcsoportját ez a korosztály képezi. Otthoni
idős- és beteggondozó szolgálata révén felkarolja a magukra maradt, segítségre szoruló szépkorúakat, idősotthonokat működtet, illetve azok
számára, akik aktívan töltenék el nyugdíjas éveiket, számos klubtevékenységet kínál, amelyek
(Folytatás a 9. oldalon)

Egyesek kitörő örömmel fogadták a hírt, hogy a nem
éppen magyarbarátságáról ismert Bogdan Diaconu képviselő a Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) betiltását
követeli. Törvénytervezetet is készített, amelyet közvitára
bocsátottak, és amelyet bárki megtalál a képviselőház
honlapján. A kezdeményező – ahogy illik – megindokolja
az ötletet. Eszerint a közintézmény „románellenes, nemzetellenes intézményként működik”, és nem egyéb, mint
„eszköz az RMDSZ és más érdekcsoportok kezében”,
amelynek segítségével elsorvasztanák a román, illetve a
hagyományos keresztény értékeket, és a saját hazájukban
megnyirbálnák a románok jogait.
„Az évek során a CNCD azzal tűnt ki, hogy minden románt megbüntetett, aki állást mert foglalni a magyar extremizmussal szemben, a kézdivásárhelyi 64 vármegyés
terroristák védelmezőjévé vált azáltal, hogy megbüntette
I. T. publicistát, mert írásában adott hangot aggodalmának a magyar revizionizmus propagálása miatt, és amiatt,
hogy egyesek terrorista cselekményekhez folyamodnak
autonomista törekvéseik érvényesítése érdekében.”
A képviselő szerint az intézmény „a magyar autonómia
és a terrorista cselekmények támogatójává vált, azt állítva,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 25 perckor,
lenyugszik
18 óra 55 perckor.
Az év 278. napja,
hátravan 88 nap.

Ma FERENC,
holnap AURÉL napja.
AURÉL: a latin Aurelius nemszármazik,
zetségnévből
amelynek jelentése: aranyos.
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Szerdán nem tartanak tanórákat

Az oktatás nemzetközi napja alkalmából október 5-én,
szerdán nem tartanak tanórákat. Az iskolák eldönthetik,
hogyan ünnepelik meg ezt a napot.

Díszdoktoravatás és konferenciák

Október 6-án, csütörtökön reggel 9 órakor a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem Nicolae Iorga utca 1. szám
alatti épületének dísztermében díszdoktorrá avatják dr.
Dorel Banabic egyetemi professzort, mérnököt, a Román
Tudományos Akadémia műszaki tudományok szekciójának elnökét. Ezt követően 10.30-kor Interdiszciplinaritás a
mérnöki tudományokban – INTER-ENG 2016 címmel
nemzetközi konferencia kezdődik az egyetem dísztermében. Az ülésszakon három kontinens 15 országa képviseltetik. Szintén csütörtökön 10.30-kor a Continental
szállóban kezdődik A Román Műszaki Tudományos Akadémia napjai című kétnapos ülésszak. Ezt a konferenciát
is a Petru Maior Egyetem mérnöki fakultása szervezi.

Októberi fogadóórák

A marosvásárhelyi önkormányzat RMDSZ-frakciójának
első októberi fogadóórájára ma 16.30-kor kerül sor, Kovács Lajos-Alpár várja az érdeklődőket. A következő fogadóórát 5-én, szerdán ugyanebben az időpontban
Szászgáspár Barnabás tartja. Október 11-én, jövő kedden
Novák Zoltán, 12-én, szerdán 16.30-tól Furó Judit tart fogadóórát.

Házi őrizetben marad az orvos

A Marosvásárhelyi Táblabíróság hétfőn elutasította a kenőpénz elfogadásával vádolt I. A. marosvásárhelyi orvos
által benyújtott fellebbezést. Az illető orvos továbbra is házi
őrizetben marad – tájékoztatott közleményben a táblabíróság.

Edzőképzés

A Maros Megyei Labdarúgó-egyesület edzőképzést szervez 14 és 28 év közötti, megfelelő egészségi állapotú, fizikai erőfeszítést bíró, büntetlen előéletű fiatalok számára.
A képzésre október 6–december 8. között kerül sor. Jelentkezni október 5-éig, szerdáig lehet az egyesület Dózsa
György utca 231. szám alatti székhelyén (a President szállóban) vagy a 0743-084-699-es, 0744-288-560-as telefonszámokon Birsanu-Codruneanu Dumitrunál, illetve a
0745-107-768-as telefonszámon Teodor Ioannál. A képzést csütörtökönként 16 órától tartják az egyesület székhelyén.

Jogi tanácsadás

Október 5-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es szobában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák
magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó
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Tanévnyitó ünnepség a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen

A művészet olyan, mint a szerelem

Hétfőn délelőtt 10 órakor vette kezdetét a tanévnyitó ünnepség és vele együtt az új tanév is a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen. Az intézmény Stúdió Színházának
termét teljes telt házas tömeg vette birtokba az egyórányi
ünnepség idejére – régebbi és frissen felvételt nyert hallgatók, oktatók, szülők és barátok. A Gaudeamus közös eléneklését követően Molnár Tünde orgonaművész, az
intézmény tanára adta elő Louis Vierne Westminsteri harangok című művét, majd Balási András, az egyetem rektorhelyettese szólt az egybegyűltekhez. – Két évtizede
vagyok itt, újra és újra átesek a véget nem érő felméréseken
– ilyenkor derül ki, hogy időközben rengeteg szép és jó
dolog történt az egyetemen. De mindennek alapja a tehetség, a hallgatók tehetsége, amely kötelez bennünket, tanárokat – arra, hogy mindannyian jók legyünk. Ezért érdemes
dolgozni, munkálkodni, és a szakmának alázattal ugyan,
de mesterévé válni.

Larisa Trifu harmadéves koreográfia szakos hallgató fellépését követően Koós Anna, az egyetem magyar szakának
dékánja szólalt fel. – Az ország az elmúlt években felzárkózott a Nyugathoz, abban az értelemben is, hogy nagyon
erős a verseny a felsőoktatási intézmények között. A mi
végzett egykori hallgatóink 90 százaléka mind ebben az
egyetemen tanult szakmában dolgozik. Örvendünk ennek,
úgy, ahogyan az új évnek, az új kihívásoknak is – mondta
Koós Anna, majd Lőrinczi Lehel másodéves zenepedagógia
szakos hallgató orgonajátékát követően Oana Leahu, a
román szak dékánja lépett a Stúdió Színház színpadára.
– 172 diákunk van. Sok minden történt az elmúlt években, de az az óhaj, hogy a kollegiális viszony ne változzon,
megmaradt. Annak, aki az egyetem kezdetétől doktorálni
szeretne nálunk, összesen hét évig kell itt tanulnia – a hallgatók és tanárok közötti jó viszonynak már csak ezért is
meg kell maradnia. A művészet olyan, mint a szerelem, és
mi hiszünk mindkettőben.

Már hagyományosnak számít, hogy a Caritas minden év
októberében megszervezi az Egymillió csillag a szegényekért szolidaritási akciót, mécsesekkel világítanak meg egyegy közteret, ahol minden egyes meggyújtott gyertya
jelképes sorsvállalás a nélkülözőkkel. Lehetőség mindenki
számára, hogy egy-egy gyertya meggyújtásával és pénzadományával láthatóan is kifejezze: minden nehézség ellenére fontos számunkra a közösségünk, érdekel bennünket
a szegény emberek sorsa.
Mutassuk meg, hogy nem vagyunk közömbösek a nehezebb sorsú embertársaink iránt! Együtt idén is segíthetünk!
A Caritas arra buzdít, hogy október 14-én, pénteken este
6 és 8 óra között minél többen csatlakozzanak a rendezvényhez, és gyújtsanak gyertyát a szegényekért a következő helyszínek egyikén (Maros megyében):
Marosvásárhelyen a Színház téren, Marosszentgyörgyön a
Szent György téren, Szovátán a Petőfi Sándor parkban, továbbá Csíkszeredában a Szabadság téren, Gyergyószentmiklóson a Művelődési Központ előtt, Székelyudvarhelyen
a Dávid Ferenc téren (Bethlen negyedi park), Székelykeresztúron a központban, Sepsiszentgyörgyön a Szabadság
téren (este 7 órai kezdettel), Berecken a központban, Csíkkarcfalván a központban, Gyergyóremetén a Cseres Tibor
téren, Gyergyóditróban a Jakab Antal téren, Gyergyóalfaluban a Millennium téren, Maroshévízen a kultúrház előtt,
Petrozsényban a színház melletti parkban. (mezey)

Fotó: Caritas

Kaáli Nagy Botond

Egymillió csillag

Rendőrségi hírek

Halálos motorbaleset
Vasárnap délután Marosszentgyörgyön, a 15-ös számú
országúton egy szabálytalanul előző gépkocsi egy Suzuki
motorkerékpárral ütközött. A gépkocsit egy 35 éves marosvásárhelyi férfi vezette. A motorbicikli, amelyet egy 47
éves férfi vezetett, az ütközés következtében hozzácsapódott egy, az úttesten kívül várakozó gépkocsihoz. A motorkerékpár vezetője életét vesztette a balesetben, a hátsó
ülésen utazó 45 éves nő pedig súlyosan megsérült. A mo-

RENDEZVÉNYEK

A Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia ünnepe

torral közlekedők védősisakot viseltek. A baleset körülményeinek megállapítására kivizsgálás indult.
Csalással vádolnak egy bolti pénztárost
Elektronikus fizetési eszközzel elkövetett csalással vádolnak egy marosvásárhelyi férfit, aki a vád szerint egy
élelmiszerüzlet pénztárosaként követte el a törvénysértést.
Az illető egy vásárló bankkártyája adatainak birtokába
jutva, az adatokat utólag felhasználva több hazai és külföldi
internetes oldalról vásárolt, 1600 lejes kárt okozva a kártya
tulajdonosának.
ból. A történelmi előadásokat, kiállítást, ifjúsági vetélkedőt, ünnepi gálaestet magába foglaló rendezvénysorozat keretében október 6-án, csütörtökön 18 órakor
a várban (a Történelmi és Régészeti Múzeum épületében) Spielmann Mihály Bethlen Gábor kora, megvalósításai, Erdély aranykora címmel tart előadást.

Megalakulásának 60. évfordulóját ünnepli a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes kara. Ez alkalommal a filharmónia a Maros Művészegyüttes
közreműködésével rendkívüli ünnepi előadást rendez
október 9-én, vasárnap 18 órai kezdettel a Kultúrpalota nagytermében. A rendkívüli eseményre a vegyes
kar hajdani tagjait is várják.

Könyvbemutató
a Bernády Házban

A Kővirág együttes Tovább is van, mondjam még?
című koncertjére várják a gyermekeket ma délután 6
órakor a marosvásárhelyi Sinaia utcai Jazz Clubban.
Közreműködik Gáll Ágnes bábszínész. A koncert után
egyórás gyerekbuli kezdődik.

XXVI. nemzetközi zenei fesztivál

Kővirág gyermekkoncert

400 éve szabad királyi város

A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület jubileumi
rendezvénysorozatot szervez Marosvásárhely szabad
királyi város fennállásának 400. évfordulója alkalmá-

Október 6-án, csütörtökön 18 órától a marosvásárhelyi
Bernády Házban kerül sor Vári Attila Szomorú hold
című, a Mentor Könyvek Kiadónál megjelent új regényének bemutatására. A szerzővel Káli Király István, a
kötet szerkesztője beszélget.

Október 6-án, csütörtökön este 7 órakor kezdődik a
XXVI. Constantin Silvestri Nemzetközi Zenei Fesztivál. A három hétig tartó fesztivál rendkívüli szimfonikus nyitóhangversenyén, a Kultúrpalota
nagytermében Robert Houlihan írországi karmester
vezényel, hegedűn játszik Jakab Roland. Műsoron:
Silvestri-, Sibelius-, Elgar-művek. A hangversenyre az
1-es számú bérletek érvényesek.
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Érvénytelen a népszavazás

Orbán Viktor alkotmánymódosítást kezdeményez

Érvénytelen lett az országos népszavazás, mivel az érvényes szavazatok száma nem érte el az 50
százalékot a kötelező betelepítési
kvóta elutasítása érdekében a
kormány által kezdeményezett referendumon vasárnap. A szavazatok 98 és fél százalékának
összesítése alapján a jogosultak
43,29 százaléka szavazott, az érvényes voksot leadók 98,28 százaléka mondott nemet a kvótára.

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap
este bejelentette, hogy alkotmánymódosítási javaslatot nyújt be a parlamentnek,
mert „az emberek akaratát rögzíteni kell
az alaptörvényben”. A kormányfő a
másik sürgető dolognak azt tartotta,
hogy a döntésnek Brüsszelben is érvényt
szerezzenek.
A kérdés egyszerű, megteheti-e
Brüsszel, hogy rákényszeríti az akaratát
egy olyan tagállamra, ahol azt a résztvevők több mint 90 százaléka ellenzi – fogalmazott. A kormányfő azt ígérte,
mindent meg fog tenni, hogy ez ne történhessen meg.
Nagyszerűnek nevezte a vasárnapi
kvótanépszavazás eredményét, mert –
mint mondta – „felülmúltuk a csatlakozásról szóló népszavazás eredményét”:
az EU-csatlakozásról szóló népszavazáskor 3 millió 56 ezer ember szavazott a
belépés mellett, most pedig 3 millió 204
ezernél állnak a nem szavazatok, és nem
ismert még a határon túli magyarok szavazatainak nagy része.
Kovács Zoltán kormányszóvivő vasárnap este az MTI-nek kijelentette: a kormánynak és a parlamentnek kötelessége
reagálni a vasárnapi kvótanépszavazás
eredményére; mint mondta, a választók
üzenete teljesen egyértelmű, hiszen elsöprő többségben vannak a nemek, „a
brüsszeli politika elutasítottságának az
aránya kiemelkedő”. „A népszavazást a
kormány kezdeményezte, nem is tehet
másként, mint hogy kötelezőnek érzi
magára nézve ezt a döntést” – fogalmazott a szóvivő.
Percekkel az urnazárás hivatalos, este
hét órai időpontja után Gulyás Gergely,
a Fidesz alelnöke a felső korlát nélküli
kényszerbetelepítést elutasítók elsöprő
győzelmeként értékelte a vasárnapi kvótanépszavazást az exit pollra és a részvételi adatokra hivatkozva.
Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata
Néppárt (KDNP) elnöke, miniszterelnök-helyettes arról beszélt: a kormány
megkapta a politikai felhatalmazást,
hogy Magyarországot megvédje Brüszszelben és minden helyszínen a kötelező
betelepítési kvótától.
Az MSZP elnöke szerint alkotmányellenes lenne, ha a
kormány az érvénytelen és
eredménytelen kvótanépszavazás eredményére hivatkozva akarna bármit tenni. Ha
azt teszi, azzal nyíltan megszegi az alaptörvényt és ezzel
Orbán hatalma illegitimmé
válna – tette hozzá.
Jelezte, az MSZP a következő napokban benyújtja a
menekültekkel kapcsolatos
koncepcióját. Jelezte, hogy a
szocialisták semmit sem támogatnak, amit a kormány az
érvénytelen
népszavazás
eredményére hivatkozva akar
tenni.
A Jobbik szerint Orbán
Viktor miniszterelnök felelőtlenül belevitte Magyarországot egy hazárdjátékba, amit
úgy tűnik, hogy elveszített.
Vona Gábor pártelnök Orbán
Viktor személyes kudarcaként
értékelte, hogy érvénytelen
lett a vasárnapi kvótareferendum, és úgy fogalmazott: ezt
a játékot gólra játsszák, és
hiába volt mezőnyfölényben a

Ország – világ
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Bőséges csapadék, lehűlés
várható

Nagy mennyiségű eső, jelentős lehűlés és erős szél,
a hegyekben akár havazás is várható elsősorban az
ország középső, északi és nyugati részén október 3án 23 órától október 6-án 23 óráig – figyelmeztet az
Országos Meteorológiai Szolgálat. A szél a legtöbb
régióban megerősödik, elsősorban a nyugati és délnyugati részeken, illetve a hegyekben, ahol az 50-60
kilométert is meghaladhatja majd az óránkénti szélsebesség, a hegygerinceken is viharos szél fúj majd.
A hőmérséklet jelentősen visszaesik, a Kárpátok által
határolt régiókban és Moldova északi felében szerdán és csütörtökön különösen hideg lesz – tájékoztatott a meteorológiai szolgálat.

Kedvezmény
a vidéken kezdő orvosoknak

Az egészségügyi minisztérium október közepéig előrukkol egy stratégiával az egészségügyi humán erőforrások témájában, ami a bérezés mellett
rendelkezik kedvezményekről is azoknak a pályakezdő orvosoknak, akik vidéken vállalnak munkát,
mivel ott nagyobb szükség van szakemberekre – közölte a kormányfő. Dacian Cioloş miniszterelnök hétfőn, Kolozsváron, a Iuliu Haţieganu Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem tanévnyitóján elmondta, a
stratégia célja, hogy nyomon kövesse a közép- és
hosszú távon szükséges megújulási folyamatokat. Elmondása szerint a kormány és az egészségügy tárca
nem csak a bérezés és az ügyeletek kérdését szeretné rendezni, hanem megoldásokat keresnek az
első- és másodéves rezidens orvosok ügyeletének a
kifizetésére is, illetve intézkedésekkel kívánnak előrukkolni, hogy orvosokat csábítsanak olyan vidékekre
is, amelyek szakmai szempontból kevésbé tűnnek
vonzónak.

Johannis: az oktatási rendszer
hazudik

miniszterelnök és a Fidesz, Orbán Viktor
szerinte egy hatalmas öngólt rúgott.
Azt kérte: ne próbálják ezt megmagyarázni, hanem ismerjék el, hogy ez az
ő kudarcuk, és ismét lemondásra szólította fel a kormányfőt. Az ellenzéki pártvezető szerint az emberek többsége a
népszavazáson nem Brüsszelnek, hanem
a miniszterelnöknek üzent, ugyanis a
migrációnál is jobban fél a kormány túlhatalmától.
Orbán Viktor miniszterelnök mindent
egy lapra tett fel és ezzel a lappal politikai, illetve közjogi értelemben is méretes
kudarcot szenvedett – kommentálta a
népszavazás végkimenetelét a Demokratikus Koalíció elnöke vasárnap este.

„Győztünk, nem kicsit, hanem nagyon” – mondta Gyurcsány Ferenc a hivatalos eredmény nyilvánosságra
hozatala előtt tartott budapesti sajtótájékoztatóján.
Úgy fogalmazott: érvénytelen lett
Orbán Viktor népszavazása, ezzel Magyarország és a demokratikus ellenzék
vitathatatlan győzelmet aratott a kormány és a Fidesz felett.
Az Együtt, a Párbeszéd Magyarországért (PM) és a Modern Magyarország
Mozgalom (MoMa) szerint sikeres volt
a vasárnapi kvótareferendum bojkottja.
Szigetvári Viktor, az Együtt elnöke azt
mondta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a vasárnapi „bizalmi szavazást” elbukta, „egy normális országban egy miniszterelnöknek ezek után le kellene
mondania”.
Bokros Lajos, a Modern
Magyarország Mozgalom
elnöke kijelentette: a bojkottal sikerült megvédeni a
haza becsületét, Magyarország nemzetközi tekintélyét.
Tordai Bence, a PM szóvivője azt mondta, hogy a
magyar társadalom józan és
jó szándékú többsége nyert,
Orbán Viktor veszített.
Egy vesztese van ennek a
mai napnak, ez Magyarország – mondta Fodor Gábor,
a Liberálisok pártelnöke az
ellenzéki párt eredményvárójának budapesti helyszínén tartott sajtótájékoztatóján; úgy fogalmazott: a
felkorbácsolt idegengyűlölet
nem múlik el nyomtalanul,
ebben „súlyos felelőssége és
bűne a Fidesz-kormányzatnak van”. Úgy vélte, ezt
nehéz megbocsátani és nem
lehet tudni, hogy mikor lehet
kijavítani. (mti)

A tanügyi rendszer „azt hazudja a diákoknak és a
szülőknek, hogy a megfelelő oktatást biztosítja” –
vallja Klaus Johannis államfő, aki szerint a beruházóknak szakemberekre van szükségük, miközben
Románia tele van elméleti gimnáziumokkal, de nincs
egyetlen iskola sem, ami szakmára készítene fel. Az
államelnök erről hétfőn Temesváron beszélt, mondván, Románia oktatási rendszere nem képes felkészíteni a diákokat az életre.

Őszinte kampányfogás?
(Folytatás az 1. oldalról)

hogy a terrorista cselekmények miatt fogva tartott Beke
Istvánt és Szőcs Zoltánt hátrányos megkülönböztetés
érte”. Diaconu kijelenti: a Diszkriminációellenes Tanács megalakulásától kezdve az RMDSZ ellenőrzése
alatt állt, és az évek során „futószalagon” utasította
vissza a románoknak saját hazájukban történő hátrányos megkülönböztetésére vonatkozó panaszokat. Állítja, hogy az erdélyi románokat „számtalan esetben éri
agresszió vagy hátrányos megkülönböztetés a szélsőséges magyarok részéről”. Diaconu szerint az intézmény,
amelynek feladata a hátrányosan megkülönböztetett
személyek védelme lenne, „arcul csapja” azokat a románokat, akik a jogaikat kérik, nyilvánosan felemelik a
hangjukat a román értékek tönkretétele, a román állam
nemzeti és egységes jellege, a román nyelv hivatalos
nyelvként való „de facto” megszüntetése miatt.
Bogdan Diaconut nem kell bemutatni olvasóinknak.
Köztudott, hogy szinte „übereli” magyarellenességben
a nagy-romániások szomorú emlékű vezérét, de még a
volt kolozsvári bírót is. A szenátus februárban utasította
el például azt a két törvénytervezetet, amelyek a területi
autonómiapárti és minden különválási, elszakadási
mozgalmat, illetve a nemzeti szimbólumok nyilvános
használatát büntették volna. Ezáltal Romániában tilos
lett volna bármilyen politikai vagy civil mozgalmat szervezni a területi autonómia ügyében, beleértve a tüntetéseket, vitafórumokat is. Ha a kezdeményező
természetes személy, egytől öt évig terjedő börtönbüntetéssel lett volna sújtható, a jogi személyt „fel kell számolni”. Ugyancsak törvényben tiltotta volna be a
magyar feliratok használatát Romániában, és még hoszszú a sor, hogy mi mindent tenne, ha lehetne, a magyarok ellen. Nem kételkedünk Diaconu érzelmeinek
őszinteségében, de ez az „akció” kampányfogásnak tekinthető. Nem hirtelen felindulás következménye, hiszen
a kiátkozott intézmény nem tegnap alakult. A magyarellenesség viszont ebben a kampányban is „menő”.
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Nem állapítottak meg büntetőjogi felelősséget
a helyi rendőrség vezetője esetében

A bátor állampolgároknak nem jár fájdalomdíj?

Köztudott, hogy a helyi rendőrség parancsnoka 2015 áprilisában
felszólította azokat a marosvásárhelyi lakosokat, akik megengedték,
hogy az épületeikre kétnyelvű utcanévtáblákat függesszenek ki,
hogy amennyiben nem szerelik le
a táblákat, fejenként 50 ezer lej
büntetést ró ki rájuk. A kétnyelvű
utcanévtáblákat kifüggesztő Civil
Elkötelezettség
Mozgalom
(CEMO) nyilvántartása szerint
több mint 50 személy leszerelte a
táblákat, mondván, hogy kéthárom évi jövedelmüket, nyugdíjukat nem kockáztatják.
Tizenkét olyan személy, akik
nem tettek eleget a rendőri felszólításának, mert tisztában voltak

azzal, hogy a törvény, illetve a marosvásárhelyi tanács 2007-es, a
kétnyelvű utcanévtáblákra vonatkozó határozata értelmében törvényesen függesztették ki azokat,
perbe hívta V. Bretfeleant és a helyi
rendőrséget, és kérték, hogy a bíróság fejenként 50 ezer lejes erkölcsi
kártérítést (fájdalomdíjat) ítéljen
meg számukra. Ez azonos a fenyegető felszólításban megjelölt öszszeggel. „Ugyanakkor bűnvádi
feljelentést is tettek hivatali hatalommal való visszaélés miatt, de a
nyomozati eljárás lefolytatását a
DNA megtagadta, és ezt a szerintem téves álláspontot végül is a
Marosvásárhelyi Bíróság is helybenhagyta. Ami azt jelenti, hogy a
helyi rendőrség vezetőjének büntetőjogi felelősségét nem sikerült
megállapíttatnunk” – mondta az
ügyvéd.
A helyi rendőrség és annak vezetője fájdalomdíj fizetésére való
kötelezését a 2015. december 10-i
ítéletével utasította el a Maros Megyei Törvényszék. „Az indoklás
rendkívül érdekes – jelentette ki
Kincses Előd –, mert szó szerint kimondja, hogy az a jogalap,
amelyre felszólításaiban hivatkozott a helyi rendőrség, hogy a reklámtörvényt kell alkalmazni az
utcanévtáblákra, az inkompetencia
és a hivatali visszaélés határán
mozog.”

Ennek ellenére a megyei törvényszék nem ítélte meg a fájdalomdíjat. Azzal indokolta ezt, hogy
a felperesek „olyan állampolgárok,
akik ismerik a jogaikat és bátran
kiállnak a védelmében, ezért a
rendőrségi felszólítás számukra
nem okozott semmiféle pszichés
traumát”. Ez ellen a határozat ellen
fellebbezést nyújtottak be 2016.
április 28-án. Kincses csatolta a
CEMO igazolását arról, hogy több
mint 50 személy leszerelte a kétnyelvű táblákat, és kiért arra, hogy
az alapfokon kihallgatott két tanú
is bizonyította, hogy a felperesek
igazuk tudatában legyőzték félelmüket. A táblabíróság a szeptember 28-án megtartott tárgyaláson
azzal utasította el a bizonyítási indítványt, hogy a tényállás teljes
mértékben tisztázott, és az ugyanaznap meghozott ítéletében elutasította a fellebbezést.
„Mivel az elsőfokú ítélet indoklása szerint a bátor állampolgároknak nem jár fájdalomdíj, arra
gondolok, hogy ha azok, akik levették a táblákat, hajlandók
ügyvédi meghatalmazást adni,
mert pszichés fájdalmat okozott
nekik a fenyegető rendőrségi felszólítás, kérjenek fájdalomdíjat, hiszen az elsőfokú ítélet indoklásából
az következik, hogy nekik járna” –
mondta végül Kincses Előd

Idén a Magyar Ifjúsági Értekezlet és a Bihar megyei Területi Ifjúsági Egyeztető Tanács szeptember
30 – október 2. között szervezte
meg a MIÉRT Akadémiát Püspökfürdőn. 2016 kihívásai volt az akadémia fő tematikája, amely köré az
előadások csoportosultak. A nagy
hagyományra visszatekintő rendezvény a számos szakmai program
mellett
kikapcsolódási
lehetőségeket is nyújtott a részt
vevő fiataloknak. A program célja,
hogy minden évben azokkal az aktuális témákkal foglalkozzon, ami
a fiatalokat leginkább érdekli. Az
eseménysorozat péntek délután
kezdődött ünnepélyes megnyitóval, amely keretében Cseke Attila
Bihar megyei RMDSZ-elnök,
Geréd Imre, az RMDSZ ifjúsági
ügyekért felelős ügyvezető alelnöke és Horváth Béla BTIET-alelnök, Szalacs község fiatal polgármestere köszöntötték a résztvevőket. A megnyitó után Bodor László,
az RMDSZ programokért felelős
ügyvezető alelnöke a közelgő parlamenti választások tétjéről mesélt az
akadémia résztvevőinek.
A szombati program dr. Bárdi
Nándor előadásával kezdődött, aki
a budapesti kormányzatok kisebbségpolitikájáról tartott előadást,
részletesen felvázolva Magyarország kisebbségpolitikáját a második világháború végétől napjainking. Ezt követően dr. Székely István Gergő a választási törvény

által behozott kampányszabályozásokat vázolta fel, a legfontosabb
változtatásokra fektetve a hangsúlyt, pontosabban, hogy milyen
hatással lesznek a módosítások a
közelgő parlamenti választásokra
és az azt megelőző kampányra.
Nagy Gábor a Romániai Vállalkozásokért Egyesület (ROVE) részéről sikeres szociális roma
vállalkozásokról tartott előadást,
bemutatta a projekt által létrehozott
sikeres vállalkozásokat. A projekt
célja a megcélzott roma kisebbségi
csoport munkapiacra való integrálásának elősegítése volt, amelynek
eredményeképpen a projekt keretében hat céget alapítottak az építőipar területén. Dr. Mészáros Edina
Lilla a Brexit okait és lehetséges
„forgatókönyveit”
taglalta, részletesen bemutatta, hogy
mely politikai intézkedések vezethettek a brit népszavazáshoz és
mik lehetnek a kilépés lehetséges
következményei.
A délutáni blokk első előadója
dr. Kádár Magor volt, aki a kampányon belül zajló kommunikációs
stratégiákat mutatta be, valamint
kitért a jelöltek arculatépítésére is.
Egy interaktív beszélgetés keretében a résztvevőkkel közösen formálták meg egy jó politikus
profilját. Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke a szövetség 2016os kihívásairól beszélt. A decemberi parlamenti választásokat
illetően elmondta, hogy fontos vá-

lasztás elé nézünk, hiszen 2016
decembere után olyan időszak következik, amikor nagy reformokra,
változásokra számíthatunk. A szövetségi elnök a választásokra való
felkészülés két fontos eleméről is
beszélt, elsőként említve az MPPvel való együttműködést, másodsorban pedig a szövetségen belüli
szolidaritást nevezte meg. Ugyanakkor továbbra is fontosnak tartja
a MIÉRT-tel való szoros együttműködést a parlamenti választások
kapcsán is.
Dr. Melegh Attila a migráció
globális perspektíváiról beszélt.
Általános diagramok és statisztikák
köré építve prezentálta a napjaink
rendkívül bonyolult problémájának
titulált migrációs témát. Előadásában bővebben kifejtette Magyarország aktuális migránspolitikáját,
valamint a jelenleg uralkodó pánik
strukturális alapjait. Ezt követően
dr. Kováts András A menekültek és
fogadtatásuk
Magyarországon
című előadása zárta az estét. Elmondása szerint az idei évben
hangsúlyos szerepet kapott Magyarországon a menekültek bevándorlásával kapcsolatos befogadási
politika. Ő is statisztikákra hivatkozott, és fontosnak tartotta megemlíteni, hogy jelenleg a magyar
államnak legtöbb napi 300 bevándorló befogadására van kapacitása,
illetve azt, hogy a menekültkérelmek 15%-át részesítik pozitív elbírálásban.
Vasárnap Szabó Ödön RMDSZ
parlamenti képviselő Kihívások a
parlamenti választások tükrében
címmel című előadása zárta a rendezvény szakmai programját. Elmondta, hogy ekkora méretű újítás,
ami a parlamenti képviselői listát
illeti, nem volt az RMDSZ-ben
megalakulása óta. Véleménye szerint a 2016-os év nagy kihívása,
hogy az országszerte többféleképpen megélt többség-kisebbség kapcsolatot hogyan lehet egységbe
kovácsolni, valamint a kisebbség
biztonságának helyreállítását is az
idei év egyik nagy kihívásának
tartja.

Kincses Előd ügyvéd tegnap
bejelentette, hogy a Marosvásárhelyi Bíróság helybenhagyta a DNA határozatát,
amely szerint nem indul bűnvádi eljárás a helyi rendőrség
vezetője ellen, ugyanakkor a
táblabíróság a szeptember
28-án megtartott tárgyaláson elutasította azt a fellebbezést, amelyet a megyei
törvényszék azon döntése
ellen nyújtottak be, amely elutasította az erkölcsi kártérítés megítélését.

Mózes Edith

Véget ért a XV. MIÉRT Akadémia

Az RMDSZ véglegesítette a bejutók névsorát

Megújul a szövetség
parlamenti frakcióinak a fele

A magyar emberek a politika
megújulását várják el az RMDSZtől. Mi ennek az óhajnak tettünk
eleget akkor, amikor úgy döntöttünk: megújítjuk parlamenti frakcióinknak
a
felét.
Olyan
emberekkel veszünk részt december 11. után a törvényalkotás folyamatában,
akik
versenyképes
tudással rendelkeznek, megvalósítható elképzelésekkel fel tudják vázolni, mit tudnak tenni azért, hogy
az ország biztosabb alapokon álljon. A szövetség képviselő- és szenátorjelöltjei
versenyképesek,
meggyőződésem, hogy felkészültségükkel gazdagítani és befolyásolni tudják a parlamenti munkát –
jelentette be Kovács Péter ügyvezető elnök október 3-án, hétfőn azt
követően, hogy a Szövetségi Állandó Tanács a múlt hét végén véglegesítette a bejutónak tekinthető
személyek neveit az RMDSZ parlamenti jelöltlistáin.
Az ügyvezető elnök azt is hangsúlyozta, hogy olyan jelöltek indulnak a szövetség színeiben, akik a
magyar ügy elkötelezettjei, akik az
RMDSZ alapelveinek megfelelően
prioritásként kezelik a közösség
gyarapodását, kiállnak a magyar
emberekért Bukarestben is.
A székely–szórvány együttműködésre kitérve Kovács Péter elmondta: ahogyan négy évvel ezelőtt
Háromszék vállalta, hogy a Brassó
megyei Markó Attilát saját listáján
indítja, ezúttal 2016-ban a Hargita
megyei lista negyedik, biztosnak
számító helyét a Szeben megyei
Benedek Zakariásnak adja át a szé-

kelyföldi megye. A SZÁT ugyanakkor arról is döntött a múlt hét
végén, hogy megerősíti a Magyar
Polgári Párttal kötött együttműködési szerződést: az MPP egy-egy jelöltje befutó helyen indul Maros és
Kovászna megyében – ismertette.
Jó eredmény esetén befutónak tekinthető helyen a következő személyek szerepelnek:
Arad megye: Faragó Péter képviselőjelölt
Bihar megye: Szabó Ödön, Biró
Rozália képviselőjelölt, Cseke Attila szenátorjelölt
Brassó megye: Ambrus Izabella
képviselőjelölt
Hargita megye: Kelemen Hunor,
Korodi Attila, Bende Sándor, Benedek Zakariás képviselőjelölt, Verestóy Attila, Tánczos Barna
szenátorjelölt
Kolozs megye: Csoma Botond,
Hegedüs Csilla képviselőjelölt,
László Attila szenátorjelölt
Kovászna megye: Benkő Erika,
Márton Árpád, Kulcsár Terza József képviselőjelölt, Fejér LászlóÖdön, Miklós Zoltán szenátorjelölt
Maros megye: Vass Levente,
Csép Andrea, Biró Zsolt képviselőjelölt, Novák Zoltán szenátorjelölt
Máramaros megye: Apjok Norbert képviselőjelölt
Szatmár megye: Magyar Loránd,
Erdei-Dolóczki István képviselőjelölt, Turos Lóránd szenátorjelölt
Szilágy megye: Seres Dénes képviselőjelölt, Végh Sándor szenátorjelölt
Temes megye: Molnár Zsolt képviselőjelölt

A plágiumok problémája ronthatja
a romániai doktori oktatás megítélését

Külön kell választani a „tudást termelő”, illetve a „doktori diplomákat
futószalagon szállító” doktori iskolákat, mondta Dacian Cioloş miniszterelnök, aki szerint a plágiumok problémája ronthatja a romániai doktori
oktatási rendszer megítélését.
Dacian Cioloş miniszterelnök hétfőn, a kolozsvári Iuliu Haţieganu Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem évnyitóján azt mondta, világos és drasztikus intézkedéseket kell hozni a doktori képzésben azért, hogy ne tegyünk
kárt abban, „ami jól működik”. Mint fogalmazott, a doktori iskolák elitképzésnek, nem pedig napi szintű oktatásnak számítanak.
A kolozsvári orvosi és gyógyszerészeti egyetem évnyitóján Dacian Cioloş átvette a felsőoktatási intézmény névadójáról, Iuliu Haţieganuról elnevezett kitüntetését. Az egyetemi évnyitón Patriciu Achimaş Cadariu
korábbi egészségügyi miniszter is jelen volt.

2016. október 4., kedd _________________________________________________ INTERJÚ______________________________________________________ NÉPÚJSÁG

A Tündérkert gondozói
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Turizmus Háromszéken

Erdély Európa érintetlen Tündérkertje – állítja Károly herceg,
aki
rendszeresen
visszatérő vendég Háromszéken. Sokan vitatkoznak arról,
hogy mi az, ami őt ide vonzza,
mit talál itt olyan érdekesnek,
különlegesnek. Annak ellenére, hogy évente bejárja a
világot, mindig szakít időt
arra, hogy legalább évente
egy hétig itt barangoljon.
Mindezt csak az tudhatja meg
igazán, aki felkeresi azokat a
helyeket Háromszéken, ahol a
herceg is szívesen elidőz.

Vajda György

Háromszék hét csodája
A Kovászna Megye Turizmusáért
Egyesület, a megyei tanács és a kereskedelmi és iparkamara háromszéki turisztikai napokat szervezett,
hogy megismertessék a megye idegenforgalmi nevezetességeit, turisztikai célállomásait. Örömmel
tapasztalhattuk, hogy sikerült kilábalni a rendszerváltást közvetlenül
követő évek romboló korszakából,
folyik az építkezés. Lassan ugyan,
de a régió magára talál, talán jobban, mint máshol a Székelyföldön.
Mert sikerült összefogni az érdekelteket, akik a turizmusból szeretnének tőkét kovácsolni. Gazdaságilag
nincsen sok választási lehetőség. A
lehetőség adott, csak észre kell
venni, ki kell használni. Nemcsak a
természeti adottságokat, az épített
örökséget, hanem a humán tényezőt
is. Mert ez utóbbi az igazi kötőanyag: munkában, lelkesedésben,
odaadásban, mindenben, ami évszázadokon át a Kárpát-kanyarulatban
megőrizte az ott lakókat. Ez a szülőföld valódi, megtartó ereje.
A háromszéki turisztikai napok
alkalmával rendezett felhívás alapján közönségszavazattal 43 javaslat
közül kiválasztották Háromszék hét
csodáját. Ezek a Büdös-hegy és
környéke, a csernátoni Damokos
Gyula-kúria – Haszmann Pál Múzeum, a gelencei Szent Imre műemlék templom, a kovásznakommandói keskeny nyomtávú
erdei vasút és a rajta közlekedő gőzmozdony, a nagyajtai unitárius műemlék templom, a rétyi nyír és a
Vargyasi-szoros lettek. Az igazi
csoda viszont az volt, amit körutunkon tapasztaltunk.
A természeti adottság
kihasználásának egyik lehetősége
Mint ismeretes, a Kárpát-kanyar
egyik természeti adottsága, hogy a
vulkáni tevékenységnek köszönhetően gazdag ásványvízforrásokban,
kénkigőzölgésekben, olyan lápos
területekben, ahol Európa-szerte
ritka növényfajok is megtalálhatók,
de vannak olyan erdőrészek is, ahol
háborítatlan életkörülmények között élnek azok az állatfajok, amelyek egyre ritkábbak a tőlünk
nyugatabbra levő hegyvidékeken.
Néhány éve nemcsak Kovászna,

Az olaszteleki Daniel-kastély

hanem Hargita megyében is hozzáfogtak kiépíteni a Borvíz útja tematikus
turisztikai
útvonalat,
amelynek során felkereshetők nemcsak a töltödék és az üdülőtelepek
(Borszék, Tusnád, Málnás, Bibarcfalva stb.), hanem a kevésbé látogatott falvakban található források,
mofetták, gyógykezelési bázisok is.
Kovászna megyében az AQUASIC
Közösségek Közti Társulás, egy
magánjogú, közérdekű, nonprofit,
jogi személyiséggel rendelkező,
független, politikamentes civil szervezet vállalta fel, hogy a megye turisztikai potenciáljának, valamint a
gyógyfürdőturizmus támogatására
kiépíti a Borvíz útját. Uniós támogatással, helyi önkormányzati hozzájárulással rehabilitálják Bölön,
Bodok, Málnás és Előpatak, valamint a Szentkatolna községhez tartozó Hatolyka borvízfürdőit.
A népi mesterségek
és foglalkozások útján
Székelyföldön él a leginkább a
Szent László-legenda. A kunok elleni harcot felvállaló király legendája nemcsak azért maradt fenn,
mert a jó és a rossz közötti harc ikonikus ábrázolata, hanem mert egy
kicsit benne van a határok védelmével megbízott székelyek lelkülete is,
akiknek elei évszázadokig ellenálltak az ezeréves határt veszélyeztető
seregeknek. A legenda legépebben
megmaradt ábrázolása a gelencei
Szent Imre műemlék templomban
látható, amelyről a legsajátosabb
módon, a profi idegenvezetőket is
felülmúló stílusban Palkó Ilona (Ica
néni) mesélt a helyszínen, aki több
évtizede fogadja a látogatókat, s fűszerezi az élményt ízes humorával.
Ki ne hallott volna a 16 generációs felmenőkkel rendelkező bútorfestő, asztalos, fafaragó vargyasi
Sütő családról? A falu központjában
levő unitárius templom melletti
gyönyörű portán a múzeumszoba
mindig szívesen fogadja a vendégeket. Sütő István könyvet írt a családról, kiegészítve mindazt, amit
Kós Károly írt róluk. A múzeum
egyik, az évszázados múltat tanúsító tárgya az a festéktörő kő, amire
1680-ban véste rá nevét (második)
Sütő József, másik oldalára pedig
1754-ben Sütő István. A múzeumot
megtöltő, 1800-as évekből származó bútorok, a székely háztartás
kellékei, a ládák, vetett ágy, vendégváró pad, sarok- és fali téka,
kontyos mondószékek, kamarás
asztalok mellett ott áll az 1848-as
forradalomban részt vett nemzeti
színű zászlórúd, s az a bölcső, amelyet István nagyapja készített és a
kicsi fia is használt.
Aztán aki erre jár, ne hagyja ki a
szomszéd házban Máthé Ferenc fafaragót, majd nézzen be Olaszteleken Nagy György kovácsműhelyébe, ahol a „lélek melegségével” készülnek az igazi kézi kovácsoltvas munkák. Nagy György
két műhelyt is berendezett. Az

egyikben – feleségének a segítségével – ma is lézertechnika, flex és
egyéb „műbeavatkozás” nélkül készíti el a díszmunkákat. A másikban
pedig az édesapjától, nagyapjától
örökölt szerszámok mellett egy hagyományos, kézi fújtatóval ellátott
múzeumot rendezett be, amelynek
falán a 19. század első éveiben készült fotó igazolja a berendezés eredetiségét.
Nemcsak a kovácsmesterség él
tovább ezen a vidéken, Kisbaconban meggyőződhettünk arról is, miként lehet működtetni a kilenc
gazda és egy mesterember által
1835-ben megépített vízimalmot.
Ha „szóra bírtuk” volna az udvaron
levő, igen kopott malomköveket,
talán még régebbi időkről is meséltek volna.
Kúriák földjén
Ezzel a címmel adtak ki 2011ben (második, javított kiadás) a Kovászna
Megyei
Tanács
támogatásával egy fotókkal gazdagon illusztrált, igen szép kivitelezésű albumot, amely Háromszék
kúriáit és kastélyait mutatja be,
azzal a céllal, hogy turisztikai
vonzerőként is értékesítsék. Van
amit, hiszen a könyvben 165 épület
szerepel. Körutunk során arra is választ kaptunk, hogy miként lehet a
műemlék épületeket értékesíteni.
A gelencei Ladia falurészen található Jancsó udvarház története különleges. Jancsó István perceptor
1727-ben költözött Gelencére, feleségül vette a birtok korábbi tulajdonosának lányát, Biroga Máriát. A
ház utolsó Jancsó lakóinak apjuk,
Jancsó György megtiltotta, hogy
rangon alul házasodjanak. Jancsó
Benedek, aki katonatiszt volt, öngyilkosságot követett el emiatt. A
család utolsó sarja is kihalt 1993ban. Az utolsó tulajdonos Jancsó
Péter volt, akit a falubeliek csodabogárként, hosszú fehér haja és szakálla miatt egyféle Mikulásként
tiszteltek. A volt kollektív által
használt, üresen álló épületet Hunyadi Éva sepsiszentgyörgyi nyugdíjas tanárnő örökölte, akinek az
édesanyja unokatestvére volt Jancsó
Péternek, a birtok utolsó tulajdonosának. A tönkrement épületet 2005ben vásárolta meg az örököstől a
Budakeszin élő dr. Szász Károly
közgazdász, a magyarországi Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének volt elnöke, aki még abban
az évben Tulit Attila építkezési vállalkozó segítségével hozzáfogott az
állagmegőrzési munkálatokhoz, és
visszaállíttatta az épületet eredeti
formájába. Egy gelencei házaspár
viseli gondját. Azt is megtudtuk,
hogy Orbán Viktor is átlépte a küszöbét.
Egy újabb sikertörténet az olasztelki Daniel-kastély újjáépítése,
amelyet a volt tulajdonosok a kommunista rendszerváltást követően
még az államosítás előtt eladtak az
olaszteleki Balázsi és Kolumbán
családnak, majd 1947-ben elhagyták az országot. Az épületeket
1949-ben államosították. A kommunizmus idején tejcsarnok, burgonyatároló és a volt kollektív
gazdaság székelt a falai között.
Megőrizték állagát, ám ennél nagyobb pusztítást végeztek benne az
1989 utáni zavaros időben, amikor
az udvaron levő park fáit is kivágták. 2005-ben kapták vissza a két
család leszármazottai a kastélyt, és
azonnal befektetők után néztek,
mivel nem volt anyagi lehetőségük
a felújításra. Kalandos úton került a
két mostani tulajdonoshoz az épületegyüttes, a székelyföldi informatikus és közgazdász házaspár Rácz

A miklósvári kastély

Lillához és Attilához, akik korábban Bukarestben dolgoztak. Kétévi
tárgyalás és a bürokratikus próbatételek után vásárolták meg 2008-ban
170.000 euróért. 2012-ben EU-s pályázattal a vidékfejlesztést és turizmust támogató 312-es kiírás alapján
panzió létesítésére 400.000 eurós
pályázatot nyertek. Ennek és a megyei tanács folyamatos támogatásának köszönhetően 2012–2014
között restaurálták és vendégfogadásra alkalmassá tették az épületet,
amelyet 2014 nyarára nyitottak
meg.
A legismertebb a Károly herceg
alapítványa által is felkarolt Kálnoky család projektje. Gróf Kálnoky Tibor és felesége, Anna,
hazaköltöztek őseik földjére. 1997ben Miklósvárán megvásárolták az
első parasztházat, majd Kőröspatakon és Zalánpatakán is vásároltak
ingatlanokat, amelyeket vendégházakká alakítottak át. Kálnoky Tibor
szerint az általuk működtetett vendégházaknak azért van vonzereje,
mert családias hangulatuk van. Ez
az egyszerűség luxusa – teszi
hozzá, olyan értelmiségi vendégeknek szól, akik nem a kereskedelmi
kínálatot, a műdolgokat várják el.
Majd magyarázza: nem kell a szalvétából hattyút formálni, csak legyen a helyén. Akik hozzájuk
jönnek, tudják, hogy „nem profi a
kiszolgálás”. A falubeli asszonyok
főznek úgy, ahogyan a legjobban
tudnak. Látványkonyhájuk volt, de
a „hatóság” miatt át kellett alakítani
„hipermodernné”. A legutóbbi ellenőrzésen az illetékes mosolyogva
bevallotta, olyan helyeket akarnak
támogatni, amelyeknek sajátos jellegzetessége van.
A Kálnoky Alapítvány 30, nagyrészt helyi embert foglalkoztat. A
vendégfogadáson, lovas programok
szervezésén kívül a helyi termékeket is értékesítik. Zalánpatakán segítik a gazdákat, hogy pályázzanak,
és arra ösztönzik őket, hogy hozzanak létre szövetkezetet, ami feldolgozóüzemeket, értékesítő hálózatot
is kiépít majd. Kőröspatakon tehetségfejlesztő projektet is beindítottak
roma és nem roma gyerekek számára, amelyet a Máltai Segélyszolgálattal közösen működtetnek.
Időközben a család egykori tulajdonában levő, haszonbérbe vett
miklósvári kastély helyett egy „vadonatúj” kultúrotthont terveztettek,
amelyet az önkormányzat húzott
fel, mivel ez volt a történelmi épület
legutóbbi rendeltetése. Az épületet
49 évre bérli az alapítvány a baróti
önkormányzattól. A felújítási munkálatokat pályázat alapján a Norvég
Alap, a Liechtensteini Program, Románia kulturális tárcája támogatja,
felügyeli. A beruházás 1,12 millió
euró, amiből az épületet és az azt
körülvevő parkot felújították. A
kastélyt az alapítvány élő múzeumként szeretné működtetni. Korabeli
erdélyi bútorokat próbálnak beszerezni.
Kovászna megye turisztikai
nagykövete
Elkerülhetetlenül szó esik Károly
hercegről, aki több alkalommal is
Erdély „érintetlen természeti, kulturális örökségének” megőrzéséért

Fotó: Vajda György

emelt szót. Kálnoky Tibor kérdésre
válaszolva elmondta, a herceg szenvedélyes ember, aki őszintén, meggyőződéssel kiáll az ügy mellett.
„Hatalmas dolog az, hogy egy a
világ legkiemelkedőbb személyiségei közül rendszeresen visszatér
ide, miközben évente legalább háromszor körbeutazza a nagyvilágot.
Nincs is más olyan vendégünk, aki
minden évben egy egész hetet tölt
nálunk. S ennek üzenete van. Azt
szeretné, hogy ne kövessük el azokat a hibákat, amelyeket a nyugati
civilizációk elkövettek a fejlődés
terén…” – mondja Kálnoky Tibor.
Kovászna megye turisztikai
nagykövetének titulálta a herceget
László Endre, a turisztikai irodák
szövetségének (ANAT) regionális
elnöke elmondta, hogy a háromszéki turisztikai kínálattal rendszeresen részt vesznek a londoni,
berlini szakvásárokon, de mégis
Károly hercegnek köszönhetően jön
a legtöbb külföldi, főleg angol turista e vidékre. A 2015-ös statisztikai adatok szerint Kovászna
megyében, Kovászna fürdőváros
kivételével, 154 engedélyezett kereskedelmi szálláshely van, ami
2515 szobát, 5595 ágyhelyet jelent.
A szálláshelyek telítettsége 56%-os
(a 40%-os a nulla, a 70%-os a jó).
A szobák 46,64%-a Kovásznán van.
2015-ben 37.890 éjszakát töltöttek
a megyei szálláshelyeken a vendégek, 2016 első félévében pedig
180.767-et, ami jelentős növekedés.
Sajnos, a megyében levő 10 utazási
iroda közül mindössze négy foglalkozik belföldi turizmussal, Kovászna
megye
turisztikai
értékesítésével. Az általunk is megismert helyek mellett még megemlítette a zabolai Mikes-kastélyt és az
új bálványosi Grand Resort szállodát, amelyet a hajdani tébécészanatórium helyébe építettek, s
amelynek igen magas a kihasználtsági foka, november végéig le van
foglalva. A wellness-kínálat Tusnádfürdőn
is
meghosszabbította az idényt. Az általunk is látott, tapasztalt pozitívumok mellett
még mindig hiányoznak a jól képzett szakemberek. Nincsenek programok, annak ellenére, hogy
minőségi kínálat van a wellnessvagy kastélyturizmus terén. A turizmus valódi mozgatórugója a középréteg, és ez hiányzik Romániában,
de sok helyen nem is igazítják az árkínálatot ehhez – mondja a turisztikai szakértő, majd elárulja, hogy
folyamatban van Háromszék turisztikai kínálatának feltérképezése,
ebből készül egy adatbázis az érdekelteknek, míg egy nyilvános a potenciális turistáknak. László Endre
azt is elmondta, jó lenne, ha a
három székelyföldi megye szakterületi szereplői ne versenyhelyzetben gondolkodnának, hanem
összefognának, mert csak együtt
tudnak hosszú távú, több vendégéjszakát magába foglaló turisztikai
kínálatot létrehozni. Az általunk is
tapasztalt háromszéki, Kovászna
megyei eredmények követendő példák. Károly herceg se véletlenül
téved erre minden évben. Érdemes
a nyomdokában járni.
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Haranglábat szenteltek Kundon

Szebb, bátrabb falvakat!

Szerkeszti: Nagy Székely Ildikó

Az imaházat is felújították

Összefogná a gazdákat

Három év után újra magyar
alpolgármestere van Bonyhának. Varga Edömér a kolozsvári állatorvosi egyetem
elvégzése után tért haza falujába, a községhez tartozó
Kundra, ahol apja mellett a
családi gazdaságot irányította. Tavaly márciusban otthonában kerestük fel a 28
éves fiatalembert, szakmájáról és az itthon maradás jelentőségéről beszélgettünk.
Akkor még szó sem esett
arról, hogy másfél év múlva a
polgármesteri hivatalban találkozhatunk.

– Polgármesterjelöltként indult a júniusi választásokon,
végül a község alpolgármestere
lett. Mi késztette erre a szerepvállalásra?
– Úgy éreztem, hogy tudok tenni
a község érdekében.
– Melyek a legfontosabb tennivalók?
– A Bonyhához tartozó hét falu
mellékutcáinak az aszfaltozása az
egyik legfontosabb. Erre pályázni
szeretnénk a jövőben. Szintén pályázati úton újítanánk fel hat település kultúrotthonát. Egyedül
Jövedicsen nincs ilyen létesítmény,
ott helyi költségvetésből épül majd
kultúrház, erről már tanácsi határozat is született.

– Mi a helyzet a víz- és csatornahálózat kiépítésével?
– A Küküllő-völgyi infrastruktúrafejlesztés szerepel a Maros Megyei Tanács átfogó stratégiai
tervében, a mestertervben. Nincs
mit tennünk, meg kell várnunk,
hogy sorra kerüljünk.
– Jelenleg vannak-e elbírálásra váró pályázatai a községnek?
– Semmi ilyesmit nem „örököltem”.
– Melyek a hosszú távú elképzelései?
– Sok mindent meg kellene változtatni. Szeretném, ha szebbekké,
rendezettebbekké válnának a falvak. Ezt egyrészt parkosítással
lehet elérni, ugyanakkor a helybélieket is rá kell vezetni arra, hogy

(Folytatás az 1. oldalról)
Ha csak 50 litert adunk el egy
nap, már akkor is megéri. Pláne, ha
arra gondolunk, hogy a csarnokban
40 banit fizetnek literéért.
– Azt gondolnánk, hogy vidéken
nem sokan veszik automatából a
tejet – szóltam közbe.
– Itt, Bonyhán kevés a tehén,
úgyhogy van erre igény. Igaz, a piacon 50 banival olcsóbb, de az automatában 4 fokon tartott tej
minősége jobb, és az embereknek
ez is számít. Dicsőben napi 200
liter fogy el. Mindennap, vasárnap
is bemegyek a városba, friss tejet
viszek az automatákba, ami pedig
az előző napról megmaradt, hazahozom.
Később az állatállományra terelődött a szó. Szabóéknak jelenleg
28–30 fejőstehenük és ugyanennyi
növendékük van. Nem szoktak eladni a jószágból, legfeljebb a bikaborjakon adnak túl, a fiatalabbik
Szabó József ugyanis úgy gondolja, a fajmaggal táplált, értékes
állatokat kár elprédálni vásárokon.
A tehenek nyáron 400–450 liter
tejet adnak, ősszel kevesebbet, de
320 liter most is kikerül. Egy tejautomatába 120 liter fér, ami megmarad, annak egy részét a
csarnokba viszik, a többiből a ház

asszonya tejfölt készít. A család az állattartás mellett földműveléssel foglalkozik. Több
mint száz hektáron termelnek
gabonát, búzát, kukoricát, árpát
és – a községben egyedüliként
– cukorrépát is. Jövőre a szójával és a napraforgóval is megpróbálkoznak – mondja Szabó
József, majd örömmel nyugtázza, hogy idén minőségében
és mennyiségében is átlagon felüli a termés.
– A kilencvenes évek elején
a feleségemmel és József fiammal a dicsői bútorgyárban dolgoztunk.
Amikor
aztán
megvettük az első traktort, a
fiam felült rá, és többet nem
akart leszállni – lép egy nagyot
visszafelé az időben vendéglátónk. Feleségétől közben azt is
megtudjuk, hogy Józseftől két
lányunokájuk van. A nagyobbik 17 éves, tizenkettedik osztályba jár a marosvásárhelyi
Református Kollégiumban, és
nagyon jó tanuló. 13 éves húgát elsősorban a gazdaság érdekli, odavan az állatokért, és alig várja,
hogy traktort vezethessen.
Az óceánon túl
Már indulni készülünk, amikor
a házaspár másik fia, Attila is

figyeljenek jobban a környezetükre. Fontosnak tartom ugyanakkor, hogy a községközponti és
gógáni iskolában megőrizzük a
magyar osztályokat. Ennek fontos
feltétele a családok itthon tartása.
Ahhoz, hogy a fiatal felnőttek ne
külföldön próbáljanak boldogulni,
új befektetőket kellene a községbe
vonzani, azáltal ugyanis új munkahelyek létesülnének. Ami az iskolából kinőtt huszonéves korosztályt
illeti, kulturális jellegű tevékenységekkel kellene megszólítani őket.
Nagyon fontos változás lenne továbbá a községbeli gazdák összefogása. Egyes vidékeken rengeteg
pályázatot adnak le a gazdálkodók,
a mieink azonban félnek megtenni.
Sokan régi traktorokkal dolgoznak,
pedig 25 ezer lejes támogatással
már újat vásárolhatnának. Egy pályázatírót hívnék a községbe, az ő
segítségével vezetném rá a gazdákat arra, hogy éljenek a kínálkozó
lehetőségekkel, és nyertes pályázatok révén fejlődjenek.
– Sok helyen főleg a középkorúak és az idősebbek foglalkoznak földműveléssel, állattartással. Bonyhán is így áll a
helyzet?
– Nálunk ez éppen fordítva van,
az itteni gazdák több mint fele fiatal. A tehenes gazdák zöme 30–40
év körüli. Ez a korosztály talán
nyitott is lenne a változásra.

A tehéntől az automatáig

Fotó: Nagy Tibor

szóba kerül. Ida fotóalbumot vesz
elő, közben büszkén meséli, hogy
Attila a dél-ausztráliai, adelaide-i
magyar reformátusok lelkipásztora.
–Miután elvégezte Kolozsváron
a teológiát, szórványlelkészként 5
évig Râmnicu-Vâlceán teljesített
szolgálatot. 2002-ben ment Ausztráliába, majd hazajött megnősülni,
aztán a párját is kivitte. Egy 7 éves
kislányuk és egy 5 éves fiuk van,
mindketten tökéletesen beszélik az
anyanyelvüket. Amíg a leányka iskolába nem került, minden évben
hazalátogattak. Most már nehéz
megszervezni a találkozást, mert
ott éppen fordítva vannak a vakációk, mint nálunk – magyarázza a
házaspár, majd azt is elmesélik,
hogy az együttlét öröméért már ők
is kétszer átkeltek az óceánon, és
karácsonykor újra repülőre ülnek.

– Az imaház szükségessége már
évtizedekkel ezelőtt megfogalmazódott. A rendszerváltás után sok
szász kiköltözött a faluból, és a helyükbe magyar reformátusok érkeztek. Számukra sokáig családi
házaknál, havonta egyszer tartottak
istentiszteletet. Az imaházzá alakított ingatlan megvásárlására 2003ban, az elődöm, Császár Béla
lelkipásztor idején került sor holland segítséggel. Tulajdonképpen az
épület egyik helyiségét alakították
imaházzá. 2006-ban megöntötték a
harangot is. Amikor öt év múlva a
gyülekezethez kerültem, gyakran
hallottam a hívektől, hogy jó lenne,
ha harangláb is készülne, hogy az
imaház megkülönböztethető legyen

a panzióként műkődő épületektől. A
harangláb tervrajzát Bakó Loránd
tervezőmérnök készítette. Időközben az imaháznak otthont adó épület hátsó része megrongálódott,
romossá vált.
– Mikor kezdődött a felújítás?
– Három éve. Külső, belső javításokat végeztünk az épületen, kicseréltük a tetőzetet, és egy
vendégszobát is kialakítottunk, ahol
ifjúsági konferenciákat és egyéb
egyházi rendezvényeket lehet tartani. A kundi dalárda 200 lejéből
kezdtük el a munkálatot. Főként
önerőből, a gógáni egyházközség
rendelkezésére álló pénzből finanszíroztuk a felújítást, közben a megyei tanácsnál is pályáztam
támogatásra, és pár magánszemély
is felkarolta az ügyet. A falubeliek
pedig közmunkával, időt, energiát
nem sajnálva járultak hozzá, hogy
az imaház Kund büszkeségévé váljon.

Az idei tanévben nem sokat változott a diáklétszám Bonyha község
tanintézeteiben. A községközponti
iskola magyar tagozatán továbbra is
kettesével összevonva működnek
az osztályok. Az alsó tagozaton a
hat előkészítős két másodikossal és
nyolc negyedikessel, az öt elsős
négy harmadikossal osztozik tantermen és pedagóguson. A felső tagozaton a hat ötödikes kilenc
hatodikossal, a kilenc hetedikes két
nyolcadikossal tanul egy osztályteremben, a fő tantárgyakat viszont a
törvényes előírások szerint külön
tartják. Magyar tagozatú elemi osztály még Gógánban működik, a te-

lepülésnek hat anyanyelvi oktatásban részesülő kisdiákja van. A magyar diákok rendszerint az V–VIII.
osztályt is a faluban járják, román
tagozaton. Dányánban szintén csak
román osztály működik, a magyar
diákokkal a pedagógus heti két órát
az anyanyelvükön foglalkozik – tájékoztatott Gyerkó Annamária aligazgatónő.
Az igazgatóhelyettestől azt is
megtudtuk, hogy idén tíz három év
körüli magyar gyermeket írattak be
a bonyhai óvodába. Ez örvendetes,
az viszont kevésbé, hogy a jövő
tanévben valószínűleg egy előkészítő osztályos sem kezdi az iskolát
Bonyhán. A nyáron hatan fejezték
be a községközpontban a nyolcadik
osztályt, közülük négy diák marosvásárhelyi szakiskolába jutott be,
ketten elméleti líceumba kerültek.
Az aligazganő arról is beszámolt,
hogy idén új tankönyveket is kapott
az iskola. A negyedikesek könyvei
azonban ottjártunkkor még nem érkeztek meg. Gyerkó Annamáriától
végül azt is megtudtuk, hogy indul
az októberre kiírt versenyvizsgán,
és kizárólag a bonyhai tanintézet aligazgatói posztjára pályázik.

Szeptember második vasárnapján szentelték fel a felújított kundi imaházat és az új
haranglábat. A részletekről
Nyíri Hunort, a gógáni református gyülekezet lelkipásztorát
kérdeztük.

Tízzel több magyar óvodás

Jövőben előkészítősök nélkül
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Nagy pofonba szaladt bele a Sirius

Bálint Zsombor

Harmincnégy pontos vereséget
szenvedett a Kolozsvári U otthonában a Marosvásárhelyi Sirius újonc
nemzeti ligás női kosárlabdacsapata. Ha azt vesszük, hogy az idén
a kolozsváriak a bajnoki címet célozzák, és a marosvásárhelyieknek
ez volt az első mérkőzésük az élvonalban, egy sommás értékelés az
lehetne, hogy az eredmény logikus, hisz ekkora lehet a különbség
a két csapat között. Ez a megállapítás azonban nem teljesen állja
meg a helyét. Pontosabban ezen az
egy mérkőzésen igen, hiszen ez
azoknak a meccseknek az egyike
volt, amilyenekkel szinte minden
sportbarát találkozott már, s amelyeken az egyik félnek szinte minden összejön, a másiknak meg
gyakorlatilag semmi. Valójában
azonban nincs ekkora különbség a
két csapat között, s ezt az egymás
elleni, bajnokság előtt formaellenőrzőkön is látni lehetett.
Pénteken azonban Kolozsvárt
nem lehetett megállítani. Az első
negyedben egy ideig jól tartotta
magát a Sirius, azonban a házigazdák egész egyszerűen képtelenek
voltak dobást hibázni, s akármeny-

nyire is próbáltak kapaszkodni
Steff Zakariás tanítványai, lassan
lemaradtak. Csak annyit mondjunk
el, hogy a második negyed közepéig hétből hét hárompontost dobtak a kolozsváriak, s kétpontoskísérletet is csak kettőt hibáztak el.
Eközben a Siriusnak nem ment távolról, nem csak az elején, hanem
az egész meccsen, az utolsó percben tizenötből nulla állt a statisztikai lapon a hárompontos-kísérletek
rovatban, s csak Beldian triplája
szakította meg a „hibátlan” sorozatot, amikor már minden mindegy
volt.

A második félidőtől aztán a
házigazdák is halandókká váltak,
hibáztak ők is, azonban a Sirius
már nem tudta kiheverni az első
félidőben elszenvedett sokkot, s
miután a harmadik negyedben sehogy sem akart csökkenni a különbség, az utolsó tíz percben
végleg letették a fegyvert a Sirius
játékosai.
A marosvásárhelyi csapat október 8-án mutatkozik be hazai pályán, amikor a Brassói Olimpia
látogat a Ligetbe. Bár a Siriuskupán a házigazdák nyertek az
Olimpia ellen, ez a találkozó sem
ígérkezik egyszerűnek.

Jegyzőkönyv

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 1. forduló: Kolozsvári U – Marosvásárhelyi Sirius 79:45 (29-21, 23-10, 10-8, 17-6)
Kolozsvár, Horia Demian csarnok. Vezette: Andrada Csender
(Medgyes), Alin Dragoş (Nagybánya), Răzvan Opriş (Nagyszeben). Ellenőr: Marian Oprea (Brassó).
Kolozsvári U: Mandache 16 (1), Irimia 12 (2), Ross 8 (1),
McKinney 7, Harrison 5 (1), Davis 19, Medley 6 (2), Voica 6 (2),
Cutaş, Gavrilă, Sfârlea.
Sirius: Laudermill 13, McCune 12, Daniel 8, Gregory 6, A. Pop
2, Beldian 3 (1), Mészáros 1, Lovász, Gál.
A női kosárlabda Nemzeti Liga 1. fordulójának további eredményei: Brassói Olimpia – Szatmárnémeti CSM 65:58, Jászvásári Poli – CSM Târgovişte 61:79, Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC
– CSBT Alexandria 76:69.

Sikeres bolyais és szovátai szereplés
az Erdélyi Magyar Középiskolás Sportolimpián

Kolozsváron rendezték idén
a középiskolás sportolimpiát,
a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), a
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) és a
Testnevelő Tanárok Országos
Tanácskozása (TTOT) szervezésében.

Az erdélyi magyar diákoknak
szóló sportvetélkedőn kilenc erdélyi megye 27 iskolájának diákjai 5
sportágban, 35 sporttanár jelenlétében, 11 versenyszámban mérkőztek meg egymással a négy nap
alatt, így 80 csapatmérkőzésre és
összesen 72 órai játékidőre volt
szükség.
A sportolimpia fővédnöke a jelenleg 73 éves Károlyi Béla világhírű tornaedző volt, aki 1981-ben
az Amerikai Egyesült Államokba
disszidált, és jelenleg az USA nemzeti tornacsapatának a vezetője,
ugyanakkor az ötszörös olimpiai
bajnok Nadia Comăneci egykori
mestere.
A sportversenyeket a Iuliu Haţieganu sportparkban, a Horia Demian sportcsarnokban és az új
sportcsarnokban rendezték.
A sportolimpia célja az volt,
hogy lehetőséget adjon a szakmai
kapcsolatépítésre, biztosítsa az erdélyi magyar sportutánpótlás
szemléjét, hogy a közösség hasznára legyen, illetve a klasszikus értelemben vett egyéni és csoportos
olimpiai sportágakat közelebb
hozza. Ugyanakkor a szervezők
fontosnak tartották, hogy ez alkalommal is kiemelt helyen szerepeljen a fiatalok egészséges életmódra
nevelése, hogy a diákok egyre nagyobb számban kedveljék meg a
rendszeres mozgást, lássák az aktív
életmód előnyeit, tudatosítsák
ennek hasznát, ezért is volt fontos
a rendezvény kapcsolatteremtő hatása.
A sportolimpián öt sportágban
hirdettek győztest: atlétikában – 80
és 100 méteres síkfutásban és
4x100 méteres váltóban (fiúk és lányok), távolugrásban (fiúk és lányok), súlylökésben (fiúk és

Már csak Marosoroszfalu hibátlan

Ákosfalva sem tudta megállítani
a 4. ligás labdarúgó-bajnokság éllovasát, Marosoroszfalut, amely hat
mérkőzés után is hibátlan mérleggel
vezeti a rangsort. Négy megnyert
meccs után ugyanakkor először
vesztett a Marosvásárhelyi Gaz
Metan, amely Erdőszentgyörgyön
hajtott fejet, a házigazdák a vártnál
nagyobb különbséggel nyertek. A
szombati játéknap legnagyobb gólkülönbségű győzelmét a Marosvásárhelyi Atletic aratta Náznánfalván, Nyárádszeredában pedig a
házigazdák hátrányból fordítva, a
hajrában szerzett góllal diadalmaskodtak a Marosvásárhelyi MSE
fölött.
A mezőnyben egyedüliként a
Nyárádtő továbbra is pont nélkül áll
a tabellán, az egy éve még bajnok
1. Marosoroszfalu 6
2. Juvenes
6
5
3. Gaz Metan
4. Marosludas
5
5. Erdőszentgyörgy 5
6. MSE
6
7. Szováta
5
8. Nagysármás
6
9. Kutyfalva
5
10. Atletic
6
11. Nyárádszereda 6
6
12. Dános
13. Ákosfalva
6
14. Náznánfalva 6
15. Nyárádtő
5

6
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum kosárlabdacsapatai: a fiúk tornagyőztesek, a lányok
harmadikok lettek

lányok), kézilabdában (fiúk és lányok), labdarúgásban (fiúk és lányok), kosárlabdában (fiúk és
lányok), valamint röplabdasportban (fiúk és lányok).
A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákjai (Jakab
Barna sporttanár) a következő
eredményeket érték el:
* távolugrás – Tempfli Ákos, X.
A osztály – 2. hely
* 100 m síkfutás – Timár Ádám,
IX. E – 3. hely
* kosárlabda, fiúk – 1. hely
* kosárlabda, lányok – 3. hely
A bajnokcsapat tagjai: Kiss Melinda (XII. D), Fehér Delinke (XII.
H), Bende Csilla (XI. E), Gombos
Bernadett (XI. H), László Adrien
(IX. D), Gál Noémi (IX. E), valamint Nagy Eszter (X. A), utóbbi a
torna legjobb játékosa címet is
megkapta.
A szovátai Domokos Kázmér Iskolaközpont diákjai (Soós Levente
sporttanár) a következő eredményeket érték el:
* kézilabda, lányok – 2. hely
* atlétika, 80 m lányok – Bíró
Enikő – 1. hely
* távolugrás, lányok – Bíró
Enikő – 1. hely
* súlylökés, lányok – Bíró
Enikő – 2. hely
* súlylökés, fiúk – Péter Attila –
2. hely

* távolugrás, fiúk – Kelemen
Győző – 3. hely
* 1000 m szaladás, fiúk – Moldován Szabolcs – 3. hely
* labdarúgás – 5. hely
Az éremtáblázaton Maros
megye a 2. helyen végzett, Kolozs
megye mögött.
Jakab Barna, a Bolyai Farkas
Elméleti Líceumban tevékenykedő, a sportolimpián a líceum diákjait
kísérőként
felügyelő
sporttanár a következőképpen öszszegzett a rendezvényről: „A sportolimpiának tízéves hagyománya
van, eddig egy időben több helyszínen, több sportágban szervezték
meg. Ez volt az első alkalom, amikor mind az öt sportág egy helyszínen
került
megrendezésre,
Kolozsváron, a Babeş–Bolyai testnevelési karának közreműködésével, és többnyire az ő bázisukon
tartották a rendezvényeket. Maros
megyét a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum és a szovátai Domokos
Kázmér Iskolaközpont diákjai képviselték, akik jó eredményeket
értek el. A szervezők nagyon szeretnék, ha ez a hagyomány továbbra is folytatódna. Kiemelném,
hogy a megnyitót Kolozsvár főterén, a Mátyás-szobor előtti téren
tartották, ahol valamennyi résztvevő jelen volt””– mondta el a
sporttanár.

alakulat ezúttal Kutyfalvával szemben maradt alul hazai pályán.
A 6. forduló eredményei: Náznánfalva – Marosvásárhelyi Atletic
0-6, Ákosfalva – Marosoroszfalu 15, Nyárádtő – Kutyfalva 1-2, Erdőszentgyörgy – Marosvásárhelyi Gaz
Metan 4-1, Marosludas – Marosvásárhelyi Juvenes 1-1, Nyárádszereda – Marosvásárhelyi MSE 2-1,
Nagysármás – Dános 3-3.
A múlt fordulóból elmaradt Juvenes – Dános mérkőzést 3-0-lal a
házigazdák javára írták, miután a
megyei labdarúgó-egyesület nem
fogadta el a vendégek indoklását,
miszerint autóbuszuk meghibásodása miatt nem értek oda a találkozóra.
A bajnokság szerdán hétközi fordulóval folytatódik.

Ranglista
0
2
0
2
1
0
0
2
1
0
0
1
1
0
0

0
0
1
0
1
3
2
2
2
4
4
4
4
5
5

19-6
16-7
12-8
19-9
13-10
17-12
9-9
12-17
10-12
14-13
14-15
12-19
8-15
3-18
7-15

18
14
12
11
10
9
9
8
7
6
6
4
4
3
0

Magyar-svájci: Bernd Storck
kijelölte a keretet

Bernd Storck szövetségi kapitány pénteken 23 fősre szűkítette a Svájc elleni világbajnoki selejtezőmérkőzésre
készülő labdarúgó-válogatott
keretét.

Czimbalmos Ferenc Attila
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A német szakvezető a szövetség
honlapján azt hangsúlyozta, hogy
hasznos hetet töltött a játékosokkal,
egyúttal befejeződött a Svájc és
Lettország elleni vb-selejtezőkre
való felkészülés első szakasza.
A pénteki edzés középpontjában
az egymás elleni játék volt az U21es keret tagjaival. A tréninget követően Strock véglegesítette a keretét.
Kiemelte, a közös munka során
ismét bebizonyosodott, hogy szá-

mos olyan játékos található az U21es keretben, aki komoly perspektívát jelent a felnőttválogatott
számára. A végleges keret tagjai vasárnap találkoztak ismét Telkiben,
akkor már a légiósok is csatlakoztak
a társaikhoz, bár közülük van, aki
csak kedden érkezik meg klubkötelezettségei miatt.
A magyar válogatott pénteken a
hozzá hasonlóan Eb-nyolcaddöntős
Svájccal találkozik a Groupama
Arénában. A találkozóra minden
jegy elkelt. Három nappal később
Lettországban lépnek pályára a feröeri döntetlennel kezdő magyarok.
A csoportban szerepel még az Európa-bajnok Portugália és Andorra.

A magyar válogatott összetétele

* kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Megyeri Balázs (Greuther Fürth);
* védők: Bese Barnabás (Le Havre), Fiola Attila (Videoton FC),
Guzmics Richárd (Wisla Kraków), Kádár Tamás (Lech Poznan),
Korcsmár Zsolt (Vasas), Korhut Mihály (Hapoel Beer Sheva),
Lang Ádám (Dijon);
* középpályások: Elek Ákos (Diósgyőri VTK), Gera Zoltán (Ferencváros), Nagy Ádám (Bologna), Vida Máté (Vasas);
* csatárok: Bognár István (DVTK), Dzsudzsák Balázs (alVahda), Gyurcsó Ádám (Pogon Szczecin), Kleinheisler László
(Darmstadt), Lovrencsics Gergő (Ferencváros), Németh Krisztián
(al-Garafa), Nikolics Nemanja (Legia Varsó), Stieber Zoltán (Kaiserslautern), Szalai Ádám (Hoffenheim).

A román csapat az Örményország
és Kazahsztán elleni mérkőzéseken

Keretet hirdetett a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya
is. Huszonöt játékost hívott meg Cristoph Daum a 2018-as világbajnokság soron következő két selejtezőmérkőzésére (Örményországgal
október 8-án, Kazahsztánnal három nappal később találkoznak, mindkét meccset idegen pályán játsszák).
A keret összetétele:
* kapusok: Ciprian Tătăruşanu (Fiorentina), Costel Pantilimon (Watford), Silviu Lung (Astra);
* hátvédek: Cristian Săpunaru (Astra), Romario Benzar (Viitorul),
Valerică Găman (Karabükspor), Cosmin Moţi (Ludogorets), Dragoş
Grigore (Al Sailiya), Alin Toşca (FCSB), Steliano Filip (Dinamo),
Gabriel Enache (FCSB), Iasmin Latovlevici (Karabükspor);
* középpályások: Eric Bicfalvi (Tom Tomsk), Ovidiu Hoban (Hapoel Be’er Sheva), Răzvan Marin (Viitorul), Nicolae Stanciu (Anderlecht), Alexandru Maxim (VfB Stuttgart), Alexandru Chipciu
(Anderlecht), Adrian Popa (FCSB), Andrei Prepeliţă (FC Rostov),
Dorin Rotariu (Dinamo);
* támadók: Bogdan Stancu (Genclerbirligi), Florin Andone (Deportivo La Coruna), Claudiu Keserü (Ludogorets), Denis Alibec (Astra).
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Szüreti jókedv

Tóth Erzsébet-népdalvetélkedő
és gyermek-Gyöngykoszorú-találkozó

Szerkesztette: Mezey Sarolta

Izgalomtól kipirult arcok, csillogó szemek, a napsütésben ragyogó hajfonatok, nyárádmenti,
vécsi vagy vidám paniti, csittszentiváni székely ruhás kislányok,
kisfiúk, megilletődöttség és soksok népdal – nagyon röviden így írhatnám le az EMKE Maros megyei
szervezete által megvalósított, Tóth
Erzsébetről elnevezett népdalversenyt.
Sok iskola képviseltette magát:
a harasztkeréki, ákosfalvi, székelyvajai, göcsi, a körtvélyfájai, az erdőcsinádi,
a
nyárádgálfalvi
Szentiváni Mihály, a nyárádszeredai Deák Farkas, a mezőpaniti
Kádár Márton, a marosvécsi Kemény János, a dicsői Traian, a nyárádtői l. Rebreanu, a segesvári A.
Moşora, a marosvásárhelyi Bolyai
Farkas, Római Katolikus és Művészeti Líceum, a Dr. Bernády
György, az Európa, a Coşbuc, a
Dacia általános iskolák, amelyeket
a román tükörfordítás szerint gimnáziumnak nevezünk.
Ötvenöt tanuló versenyzett
három korcsoportban. A szervezők
mindenkitől 5 népdalt kértek.
55X5=275 dal. Ha az ismétlődéseket kizárjuk, elmondhatjuk, hogy a
szombati esemény 200 magyar
népdal és sok jókedvvel énekelő,
csengő hangú kis énekes vetélkedője volt. Elhangzottak szép pentatonok, régi és új stílusú népdalok.
Amíg a bírálóbizottságok döntést
hoztak, a játék öröme verte fel a
Diakóniai Központ udvarának a
csendjét. A játékmester segítségével együtt indult a sok gyermek
„medvevadászatra”.
Hadd álljon itt a díjazottak névsora: I–II. osztályosok közül dicséretet érdemelt Takács Kata és Boér
Henrietta (Európa), III. díj: Ferenci
Anita (Harasztkerék), II. díj: Barabási Beatrix (Mezőpanit), I. díj:
Doszlop Tamás (Vámosgálfalva,
dicsői Traian iskola). III–IV–V.

osztályosok korcsoportjában: dicséretettel térhetett haza a gernyeszegi Veress Anna (Bolyai Farkas
Líceum), a marosszentgyörgyi
Márton Ágota (Bolyai Farkas Líceum), Pap Dániel (Göcs), Imre Johanna (Művészeti Líceum), III. díj:
Gorbai Eszter (Marosvécs), II. díj:
Gálfalvi Rebeka (Csittszentiván), I.
díj: Siklódi Réka (Nyárádszereda).
A VI–VII–VIII. osztályosok csoportjában dicséretet kapott: Szász
Boglárka (Körtvélyfája) és a marosszentgyörgyi Kálmán Réka
(Római Katolikus Elméleti Líceum), III. díj: Nagy Szilvia (Mezőpanit), II. díj: Veress Kincső
(Segesvár, Aurel Moşora iskola), I.
díj: a székelyvajai Dobos Aurél
(ákosfalvi iskola). Minden résztvevőnek jutott édesség, kitűző, részvételi oklevél, édességet és
könyvet kaptak a dicséretben részesültek, a díjazottak pedig pénzjutalommal térhettek haza.
A vetélkedő szellemisége, színvonala méltó volt névadója, Tóth
Erzsébet hajdani népdalénekes nevéhez és azokhoz az értékekhez,
amit ő képviselt.
Ezzel a tevékenységgel egy időben zajlott Csittszentivánon a gyermek-Gyöngykoszorú-találkozó,

melynek nagy sikere volt. Összesen mintegy százhúsz gyermek vett
részt rajta és mutatta be csoportonként játékát, táncát. Eljöttek a csittszentivániak, madarasiak, bándiak,
a jeddi és körtvélyfájai citerások.
Miután a szebbnél szebb viseletbe
öltözött fiatalok felvonultak Csittszentiván főutcáján, kezdetét vette
a bemutatkozás a Tollas Jenő kultúrotthonban. A gyermekek nagy
érdeklődéssel figyelték egymás
táncát, a lépéseket. Élvezettel hallgatták a citeraegyüttesek muzsikáját. Nagy sikert arattak Szöllősy
Katalin népdalai, amit kobozzal kísért. A kis énekesek szívet-fület
gyönyörködtető népdalokat énekeltek. A tánctanulást Fazakas
János irányította. A Bandi Dezső
Kulturális Egyesület és a Paniti
Polgármesteri Hivatal nyújtott segítséget az EMKE Maros megyei
szervezetének a tevékenységek
gördülékeny lebonyolításában.
Ajándékcsomag, édesség és
könyv, kitűző, részvételi oklevél és
finom ebéd volt a jutalma azoknak,
akik szeptember 24-én délelőtt
részt vettek a gyermek-Gyöngykoszorú-találkozón.
Kiss Julianna

Vécsi Szövetség – három igeidőben…

Vannak helyek, ahol otthon
érzem magam, akkor is, ha soha
nem voltam ott azelőtt. Vannak helyek, melyek visszahívnak. Ellenségünk és barátunk, az idő múlása
ellenére maradandót alkotnak. Ez a
vágy örök emberi törekvés, hiszen
Isten képére teremtettségünk folytán a maradandó alkotás örök vágya
bennünk él.
Marosvécs. Kimondom a nevet,
és csendben magamba nézek. Figyelek. Fáradt szeptemberi szellő
havasi rétek illatát hozza Istenszéke
felől. Egy hely, ahol történelmi és
egyháztörténelmi, irodalomtörténeti
és magánéletbéli „véletlenek” sorozata maradandót alkotott. 1921 augusztusában, Trianon letargiájának
árnyékában néhai Csíki István lelkipásztor akart valami mást, valamit másképpen, mint ami addig
volt. És társakra talált, akik vele
együtt akarták azt, hogy magyarságunk evangéliumi hite a lehetetlen
helyzetben is lehetőségként tartsa
meg a történelem szele által megtépázott népünket. Mint erő, amely
független minden emberitől. Az
akkor papírra vetett jegyzőkönyv
kinyitva ott állott az asztalon.
Benkő Mihály jelenlegi lelkipásztor
helyezte oda, hogy látható jele legyen annak, amiről beszélünk e
napon. Vécsi Szövetség. 95 év telt
el azóta, hogy néhány erdélyi lelkipásztor e két szóban olyan baráti
társaságot nevezett meg, melynek

kiteljesedésével elindult egy mozgalom. És ma, most, ismét történik
valami. Összegyűlünk, ünnepelni.
Emlékezni és felvenni a porból az
eszme övét. Felövezni vele derekunkat, és úgy indulva tovább, hittel munkálkodni. Valamit másképpen, mint ahogy eddig.
Nem beszámolót írok. Átadni
azt, amit e napon átéltem – szavakban lehetetlen lenne. De akik ott
voltunk, valamit mindannyian megértettünk. Lelkészek, püspökök, tanárok, tudósok, főkonzul, polgármesterek, tanítók, teológusok, idősek, fiatalok és gyerekek. Nagyszülő sírjára virágot helyező, emlékező családtagok és Marosvécs
szellemével először találkozók.
Dr. Kolumbán Vilmos egyháztörténész, teológiai professzor előadásában megelevenedett a kor,
amelyben Marosvécs fontos szerepet kapott. Lelki irányzatok és mozgalmak, ébredés és új szövetségek
indultak a múlt század elején, amikor egyszerre lobbant fel a lelki
láng Budapesten, Pécelen, Debrecenben és Marosvécsen. Aztán
1948-ban intézményes és hivatalos
formáját elveszítve, lappangó
módon éltek tovább az istentelen fél
évszázad minden elnyomása ellenére. Nőszövetség, IKE, FIKE, Leányszövetség és mások.
Dr. Fekete Károly tiszántúli püspök előadásában személyek, tanárok, emberek tevékenységén át

körvonalazódott a lelki ébredés és
teológiai iránykeresés csodákkal
teli korszaka. Kató Béla mint Erdély jelenlegi püspöke inkább a jelenről beszélt, mint hűséges
„felvigyázó” (episcopos), akinek az
a feladata, hogy a múlt tanulságait
a jelenbe hozza át, kihasználva a
fejlődés, a politikai helyzet és a társadalmi állapotok minden adódó lehetőségét. A vécsi templom évszázados szószékén elhangzó beszédében később visszatért erre a
gondolatra, kifejezve, hogy a Vécsi
Szövetség ma általunk elevenedik
meg, hiszen adott a hely, a személyek és a szándék, akárcsak akkor –
95 esztendővel ezelőtt. És a szándék
mellett valami maradandó is. Egy
könyv, mely a Görgényi Református
Egyházmegye jelenlegi lelkipásztorainak prédikációit tartalmazza. Mert az
emberi szó elszáll, de az írás marad.
És amikor az évszázadok kiterjedt legelőin lelki nyájukat vigyázó pásztorok beleolvasnak majd, egy kicsit
Vécsre is emlékezzenek. Itt mutattuk
be Isten kegyelmének eme jelét a közelgő fél évszázados reformáció emlékére Szólj Uram, mert hallja a te
szolgád címmel.
A folytonosságot sugallta az,
hogy köztünk voltak a vécsi kastély
jelenlegi örökösei is. Úgy éreztem,
hogy történelmünk minden vesztesége ellenére – győztünk. Mohácson és Trianonon át, egy istentelen
hatalom fél évszázadának minden

Minden évszaknak, éppúgy, mint
a különböző életkoroknak, megvan
a maga szépsége. Az ősz, a nagy
piktor hangulatot teremt, s a nyár
hevében ellankadt kedélyek felpezsdülnek, és szüreti daloktól hangosak a falvak és városok.
Itt a szüret, itt van újra, s szép
mint mindig énnekem. Tudja Isten,
hogy mi okból, szeretem, de szeretem. Ehhez hasonló verses paródiával nyílt meg a magányosok szüreti
bálja szeptember 27-én az Effendi
vendéglőben. Hogy miért örülnek a
magányosok a szüreti bálnak? Mert
szeretnek jól és szépen mulatni, s ez
a vidámság úgy ragyogja be az életünket, mint ahogy az őszi nap viszszamosolyog a letűnt nyári napokra.
A résztvevőket, klubtagokat, a
jeddieket, a szimpatizánsokat a klub
vezetője, Kopacz Imola köszöntötte
és kívánt jó szórakozást, vidám perceket. Bevezetőül a klubtagok, a
jeddi nyugdíjasok csoportja egy kis
ízelítőt nyújtott a szüreti jókedvből.
Felsorakozott a klub menyecskekórusa, és Szilágyi Sándor zenei kíséretével vidám szüreti dalokat énekelt. Hasonlóképpen a jeddi kórus
tagjai szívből fújták a nótákat.
Őszt, szüretet idéző versek hangzottak el Dendea Mária, Czerán Erzsébet, Szabó Mária és Berei Árpád
előadásában. Szólót énekelt Németi
Ibolya, Varga Irén és Székely
Árpád.

A kis műsor befejezése után már
ott vibrált a levegőben a jó hangulat, s amikor Szilágyi Sándor és Krizsán Levente rázendítettek, hogy
Nem csak a húszéveseké a világ, az
be is bizonyosodott, mert csak úgy
röpködött a sok tarka szoknya.
A mulatságot csupán két esemény szakította meg: a finom vacsora, amit az Effendi vendéglő
ügyes leányzói szolgáltak fel, és a
tombolatárgyak kiosztása, ami nem
kis izgalmat idézett elő. Különösen
a két nagy szüreti kosárra és a szőlőkoszorúra sóvárgott mindenki. A
klub részéről Péterfi Rozália és
Gergely Szilveszter készítettek gazdag, szemet gyönyörködtető kosarat. A jeddi nyugdíjasok egy
szőlőkoszorúval és egy szőlőkosárral gazdagították a tombolatárgyak
sorát. A szerencsés nyertesek kis
csoportjában voltak klubtagok,
szimpatizánsok és jeddiek is, de, jószívű emberek lévén, mindenkinek
jutott a nyereményből.
Szüreti mulatságunk annak is köszönheti sikerét, hogy a Magányosok Klubja nyitott a barátságok
ápolására, azért is fogadja mindig
szeretettel a jeddi nyugdíjasokat,
akiket a lelkes Dávid D. Béla toborzott össze.
Jól érezzük magunkat ebben a
közösségben, melyet Kopacz Imola
szakértelemmel és szeretettel vezet.
Radványi Hajnal

Fotó: Gergely Szilveszter

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

romboló munkája ellenére itt vagyunk és szól az ének: „Tebenned
bíztunk, eleitől fogva…” A kastély
árnyékában zajló történelem nem
sodort el. A templom és az iskola
megvannak számunkra. És a jövő.
Igaz, hogy tőlünk függ, hogyan
használjuk. Hallgatunk-e a költő
szavára, mely székely ruhás lány ajkáról hangzott a visszaszerzett iskola
udvarán? „Ne hagyjátok a templomot…, a templomot s az iskolát!” Ha
igen, akkor beteljesedik az áldás, melyet Kató Béla püspök adott át az iskola udvarán a vécsieknek és nekünk,
vendégeknek. Ötvenkilenc lelkipásztornak Erdély minden szegletéből. És
a népnek, Isten népének, mert a lehetőségünk még megvan arra, hogy igazán azzá legyünk.
Dr. Zsigmond Barna Pál csíkszeredai főkonzul elmondta, jó volt ide
jönni, ünnepelni egy néppel, egy
egyházzal és annak örömében részt
venni. Benkő Mihály helyi lelkipásztor és Ősz Sándor Előd egyházkerületi levéltáros beszámolóiban a
néhai vécsi tanítók, kántorok, iskolamesterek áldozatos munkájáról
hallhattunk. Aztán „hosszú sorban”
indultunk a hegyen épített vécsi
templomba.
Szász Attila görgényi esperes
igehirdetésében Illés próféta esőt
hirdet, akkor, amikor még nem látszik semmi jele annak. Szavait hallgatva úgy éreztem, nekünk,
lelkipásztoroknak ez a feladatunk.
Ahogyan egykor a Vécsi Szövetség
is kifejezte akkor, amikor pontokba
szedve rögzítette hitelveit. A lehe-

tetlenben is lehetőséget hirdetni.
Most is, ma is. Amikor népek vándorolnak, egyházidegenné válik a
nemzet és haszonelvűség uralkodik
mindenben.
Csiky István egykori vécsi lelkipásztor sírja körül állva arra gondoltam: mi lesz 95 év múlva? Mi már
biztosan nem, de valaki emlékezni
fog-e, hogy mi volt ma Marosvécsen?
Hálaadás egy visszakapott iskoláért?
Tartalmas előadások a témában jártas
előadóktól? Lelki közösség? Igen.
Mindez megvolt, de hiszem, hogy
ennél több is. Titkok helye is Marosvécs, Isten csendes csodáinak kibontakozása, ahol az Ő erejével –
hiszem – sikerült valami maradandót alkotni. Van jövő az Istenszéke
alatt. Van erős hitű, buzgón munkálkodó lelkipásztori pár. Tanítók és
nemzedékek, akik ott nőnek fel,
ahol néhai Csiky István sírfelirata
Jézus szavait hirdeti: „Ahogy én
szerettelek titeket, ti úgy szeressétek
egymást”. Mert más maradandót nem
alkothatunk. Ez marad, mint a kő, melyet nem görget el az ár, az idő sodrása. Most azért megmarad a hit,
remény, szeretet – e három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Az
is, ami a vécsiek vendégszeretetében,
a kastélyt bemutató Kemény-leszármazottak buzgóságában, gyerekek
énekében jön elénk az alkonyba merülő szeptembervégen. A nap sugarai
visszavonulnak, a sötétség lassan felkúszik a fenyves völgyeken, de Istenszéke ott őrködik a táj felett. A
sötétségben is…
Székely Levente
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Idősen is lehet derűs, aktív életet élni

(Folytatás az 1. oldalról)
rendkívül népszerűek. Erdélyszerte több mint ezren kapcsolódnak be ezekbe. A szervezet ezért
szívügyének tekinti, hogy október
elején méltón megünnepelje az
időseket.
A tegnap megtartott rendezvényen ünneplőbe öltözött idős emberekkel telt meg a Deus
Providebit Ház nagyterme. Akadtak, akik botra, járókeretre támaszkodva jöttek el, és a szívhez szóló
műsorral rövid időre talán sikerült
elfeledtetni velük, hogy fájnak a
végtagjaik, hogy sokba kerül az orvosság és kicsi a nyugdíj.
Ludescher László, a Gyulafehérvári Caritas szociális ágazatának
igazgatója elmondta, a Caritas számára az elmúlt 26 évben prioritás
volt az öregek felkarolása, életük
könnyebbé, kellemesebbé tétele,
ugyanis úgy érezték, hogy a társadalom kissé megfeledkezett erről a
korosztályról, miután kiléptek a
munkaerőpiacról, a társadalom peremére szorultak. Az igazgató rámutatott, a szervezet által
működtetett klubtevékenységek
során tapasztalta, hogy az öregek,
ha egymás között vannak, nem is
olyan öregek, ilyenkor akár játszanak vagy tornáznak is. Arra biztatta az időseket, hogy nyugdíjasan
is legyenek aktív részesei a társadalomnak. Sajgó Balázs, a Caritas
lelki igazgatója az élethez való
hozzáállás sorsalakító szerepéről
szólt. Mint mondta, találkozik idősekkel, akik csillogó szemmel, de-

rűsen élik mindennapjaikat, holott
ugyanannyi gondjuk van, mint
bárki másnak. És olyanokkal is,
akikből valósággal árad a panasz.
– Az élethez való viszonyulásunkat
próbáljuk meg átértékelni – hangzott a jó tanács.
Fiatalos idősek, koravén fiatalok
Magunkról magunknak – ezt a
címet adta tartalmas és igen érdekes előadásának dr. Bérczes Judit,
aki az öregedésről mint az élethez
tartozó természetes folyamat elfogadásának a jelentőségéről beszélt.
Annak kapcsán, hogy ki számít
idősnek, elmondta, az Egészségügyi Világszervezet a következőképpen határozza meg a különböző
korosztályokat: 45-60 éves között
középkorú, 60-75 éves között öregedő, 75-90 éves között öreg, 90
év fölött pedig aggastyán. – Ezzel
szemben vannak koravén fiatalok
és fiatalos idősek is, hiszen nem a
szám szerinti életkor számít,
hanem hogy ki hogyan érzi magát.
Senki sem születik öregnek, hanem
öreggé válunk, ami egy megállíthatatlan folyamat, és amely során
önálló, vígan mozgó, korlátokat
nem ismerő lényből másoktól
függő, korlátozott mozgású lénnyé
válunk. Kiéleződnek a tulajdonságaink, a jók és a rosszak egyaránt,
a bizalmatlanból gyanakvó, a hallgatagból megkeseredett, a bőbeszédűből locsogó lesz, de érdekes,
hogy valamiért hajlamosak vagyunk csak másokon észrevenni
ezeket a változásokat. A folyamatot megállítani nem lehet, de elfo-

Fotó: Nagy Tibor

gadhatóvá tenni igen. Időskorban
is lehet teljes életet élni úgy, hogy
jókedvűek és aktívak vagyunk –
hangsúlyozta dr. Bérczes Judit.
Hogy miként is lehet késleltetni az
öregedést, leépülést, erre vonatkozóan az orvosnő számos megfontolandó jó tanáccsal szolgált.
Például nagyon fontos odafigyelni
a testi karbantartásra, a rendszeres
mozgásra. A gyaloglás az egyik
legkézenfekvőbb módszer erre,
minden napra ki kell tűzni egy útvonalat, amit aznap az ember megtesz, de kocogni, tornázni is lehet.
Egy kiadós gyaloglás igencsak feldobja az ember hangulatát. A testmozgás mellett az agyunk
„tornáztatása” se szoruljon háttérbe, a keresztrejtvényfejtéstől az
idegennyelv-, illetve verstanulásig
bármi szóba jöhet. Bérczes doktornő továbbá arra buzdította a
résztvevőket, engedjenek teret a
hobbitevékenységeknek, használják ki, hogy jut idejük mindarra,
amire esetleg fiatalabb korukban
nem adódott alkalom.
A tagadástól az elfogadásig
Előadásában dr. Bérczes Judit az
öregedés különböző fázisaira is rávilágított. Mint mondta, első lépésben jelentkezhet a tagadás, amikor
az egyénnek úgy tűnik, körülötte
mindenki öregszik, kivéve őt
magát. Ezt követi a düh, amikor a
környezet azt tapasztalja, hogy az
idős az élő fába is beleköt, holott
csak kezd rádöbbenni, hogy már
nem úgy mozog, ahogyan régebb,
elfelejt dolgokat. Megjelenhet a félelem is, amikor az illető nem
megy orvoshoz, nehogy felfedezzenek valami betegséget, majd bekövetkezhet egy depresszív állapot
is, amikor bezárkózik a lakásba és
tétlenül ülve várja, hogy még egy
nap teljen el. Dr. Bérczes Judit szerint az a szerencsés, ha mindezek
átélése után az idős ember eljut az
utolsó fázisba, azaz az elfogadás
állapotába, amikor élvezni tudja a
nap minden percét, már nem érdekli, mások mit gondolnak, ha
például piros szoknyát és sárga kalapot ölt magára, mert ő abban érzi
jól magát.
– Amíg élünk, előttünk az élet!
Így tessék minden napot elkezdeni!
– tanácsolta az orvosnő.

A GRAUR vizsgálatot kér

A kolozsvári Egyetemi Reformért és Alternatíváért
Csoport (GRAUR) bejelentette, az illetékes szervekhez
fordult, hogy indítsanak vizsgálatot Laura Codruţa Kövesi ügyében, a civil szervezet szerint ugyanis a DNA
vezetőjének doktori disszertációjában 11 esetben merül
fel a plágium gyanúja. A GRAUR képviselői azt is
kérik, hogy amennyiben a jelzett rendellenességek rész-

Lebukott
az emberkereskedelemmel
gyanúsított szektavezér

Harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezték annak a
marosvásárhelyi bűnbandának a vezetőjét, aki évekkel
ezelőtt hozta létre a Kör nevű,
emberkereskedelemmel gyanúsított csoportot.

A rendőrség Szervezett Bűnözés
és Terrorizmus Elleni Ügyosztálya
(DIICOT) szeptember 28-án négy
házkutatás során talált bizonyítékokat arra, hogy a szóban forgó bandába több fiatal lányt – köztük
kiskorúakat is – toboroztak, akiket
éheztettek, családjuktól elszigeteltek és szexuálisan kihasználtak. A
DIICOT közleménye szerint a szektaként működő csoport megalakulása 2008 előttre tehető. A banda
vezére, A. E. S. több személy segítségével vette rá a fiatal lányokat,
hogy belépjenek a Körbe, „szent
házak”-nak nevezett helyeken szexuális rítusokat végezzenek, anyagiakkal támogassák a szervezetet. A
banda vezére, a „mester” kiskorúként szervezte be B. V.-t, aki 11-12
éves korától élt a „szent ház”-ban,
mialatt édesanyja külföldön tartózkodott. A „mester” B. V.-t szexuálisan kihasználta, függővé tette, az
áldozat pedig idővel maga toborozta az újabb lányokat.
A házkutatások során talált tárgyi
bizonyítékok az ügyészek szerint
arra utalnak, hogy a „szent házak”-

ban különböző szertartásokat tartottak éjfélkor, az áldozatokkal pedig
elhitették, hogy isteni sugallatra
cselekednek. A banda vezérét szeptember 29-én 30 napos előzetes lehelyezték,
és
tartóztatásba
ugyanennyi időre házi őrizetbe kerültek P. M., valamint S. I. vádlottak, B. V. és egy másik gyanúsított
esetében 60 napig tartó bírói felügyeletet rendeltek el.
Gyermekpornográfiai felvételeket
készített
Egy DIICOT-ügyész irányításával tegnap lelepleztek egy 39 éves
gernyeszegi férfit, aki 2015. december és 2016. június között az internet segítségével vette rá három
kiskorú áldozatát, hogy pornográf
felvételeket készítsenek – áll a szerkesztőségünkbe eljuttatott rendőrségi közleményben. Eszerint a
gyanúsított álnéven létesített internetes fiókok segítségével, pénzt vautolsó
generációs
lamint
telefonokat ígérve vette rá a kislányokat a szexuális jellegű gesztusok
megtételére, amit online rögzített.
Az áldozatokkal hamis nyomtatványokat töltetett ki, azzal az ürügygyel, hogy modellügynökségek
számára toborozza őket. A vádlottat
30 napra letartóztatták, ellene gyermekpornográfia és kiskorú szexuális megrontása miatt indult eljárás.
(antalfi)

7,4 millió turista érkezett Romániába
az év első nyolc hónapjában

Az idei év első nyolc hónapjában 737.300-zal több turista érkezett Romániába, mint az előző év azonos időszakában – derül ki az Országos Statisztikai Intézet által hétfőn nyilvánosságra hozott adatsorokból. Összesen
7,4 millió vendég érkezett a romániai szálláshelyekre, ami 11 százalékos
növekedést jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az idézett
forrás szerint a turisták 77,8 százaléka román állampolgár volt, a külföldiek aránya 22,2 százalékot tett ki – ez hasonló az egy évvel korábban regisztrálthoz. A legtöbb külföldi vendég európai országból érkezett a
turisztikai szálláshelyekre. A vendégéjszakák száma a vizsgált időszakban
17,6 millió volt, ami 8,7 százalékos bővülést jelent az előző év azonos
időszakához képest.

ben vagy egészében beigazolódnak, rendeljék el a doktori cím visszahívását. A civil szervezet ismételten leszögezi, hogy a kérés az általuk végzett vizsgálat szerint
megalapozott. Az önfeljelentés nyomán hamisításra
való felbujtás gyanújával eljárás indult, az első, akit kihallgattak, Sebastian Ghiţă volt, aki azt mondta, segített
Kövesin, mert barátok voltak.

Németek és amerikaiak is részt vesznek
a NATO romániai nemzetközi dandárjában

Németország és az Egyesült
Államok is küld katonákat a
NATO Romániában megalakítandó nemzetközi dandárjába – jelentette be hétfőn
Mihnea Motoc védelmi miniszter.

Az Agerpres hírügynökség által
idézett tárcavezető szerint Németország vezérkari tisztekkel vesz
majd részt abban a többnemzetiségű NATO-dandárban, amelynek
a felállításáról júliusban, varsói
csúcsértekezletén döntött az északatlanti szövetség. A tárcavezető
megerősítette, hogy Bulgária 400
katonával vesz részt a romániai
dandárban, Lengyelország egy századot küld, cserében pedig Románia is hozzájárul egy századdal a
lengyelországi NATO-dandár felállításához.
Motoc szerint a romániai dandár
együttműködik majd az amerikai

hadsereg egyik alegységével is, de
ennek módját még nem véglegesítették.
A cursdeguvernare.ro elemző
portálnak adott interjújában a védelmi miniszter részletesebben is
kifejtette: a romániai szárazföldi
NATO-dandár nem állandó, hanem
„rendszeres, kvázi-állandó, erőteljes” amerikai részvételre számíthat.
Motoc szerint az Egyesült Államok stratégiai döntést hozott arról,
hogy egy újabb zászlóaljjal járul
hozzá az európai biztonság erősítéséhez, és ennek egyik alegysége
– várhatóan egy gépesített zászlóalj – jövő évtől kezdődően részt
vesz majd a romániai NATO-dandár védelmi és elrettentő jellegének kialakításában. A védelmi
miniszter tájékoztatása szerint az
amerikai kongresszus költségvetési
döntésére várnak.

A Digi24 hírtelevízió úgy értesült: a bukaresti kormány Olaszországot, Törökországot és NagyBritanniát próbálja még rávenni
arra, hogy katonákat küldjön a romániai NATO-dandárba.
A román legfelső védelmi tanács
múlt héten döntött arról, hogy Olténia fővárosába, Craiovára telepíti a NATO Romániában
megalakítandó nemzetközi dandárját, amely várhatóan jövőre éri el
kezdeti és 2018-ban teljes operatív
kapacitását. A határozat értelmében az iraki és afganisztáni missziókban rendszeresen részt vevő
craiovai „Rovine”8 II. gyalogos
dandár alakul át nemzetközi
NATO-dandárrá. Craiova mintegy
60 kilométernyire található a deveselui katonai támaszponttól, ahol
májusban felavatták az amerikai
rakétavédelmi rendszer romániai
elemeit.
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.)

CÉG ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁKAT vállal 10% kedvezménnyel: háztető-szigetelést, tetőfedést Lindab lemezzel vagy javítást, cserépforgatást, festést, csatorna-, hófogókészítést, hőszigetelést, festést,
kapuk és kerítések készítését, bádogosmunkát, bármilyen javítást.
Tel. 0747-634-747. (56485-I)

AUTÓMOSÓ alkalmaz SZEMÉLYZETET. Vonzó, 1300 lejtől
kezdődő fizetés és bónuszok. Előnyben a gyakorlattal rendelkezők.
Tel. 0741-411-334. (56327)

MAROSVÁSÁRHELYI AUTÓSZERVIZ AUTÓSZERELŐT alkalmaz. Érdeklődni a 0744-607-000-s telefonszámon, 8-17 óra között. (18054-I)

VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0740-592-229.
(18064-I)

BETANÍTOTT MUNKÁST, SEGÉDMUNKÁST alkalmazunk
marosvásárhelyi VÁGÓHÍDUNKRA. Munkatapasztalat nem szükséges! Hosszú távú munkát, fix bérezést és fejlődési lehetőséget biztosítunk. Főbb feladatok: csomagolás, ládamosás. Jelentkezzen
önéletrajzával a cv@petry.ro e-mail-címen. (sz.-I)

A marosszentgyörgyi ZYGOTA MEDDŐSÉGI KLINIKA
ANESZTEZIOLÓGUS SZAKORVOST alkalmaz. Önéletrajzokat
az office@fivmures.ro e-mail-címre várunk. (sz.-I)

SZOBALÁNYI/SZOBAFIÚI állás NÉMETORSZÁGI HOTELEKBEN. Németnyelv-tudás és tapasztalat nem szükséges. Ingyenes kiutazást és szállást biztosítunk. Jelentkezzen telefonon:
0740-223-377, hétfőtől péntekig 9-16 óra között. (58747-I)

KŐMŰVESEKET, ZSALUZÓ ÁCSOKAT, BURKOLÓKAT
keresünk hollandiai munkára. Órabér 11,7 euró. Tel. 0753-837-335.
(56522)

A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe KASSZÁSNŐT. Tel. 0744-681-130. (18061-I)

CUKRÁSZDÁBA ELADÓT keresünk. Tel. 0745-668-883,
jutkams@yahoo.com (18059-I)

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás!
Tapasztalat nem szükséges. A magyar nyelv ismerete kötelező! Érdeklődni: 00-40-753-102-290. (58744-I)
A TIMKO PÉKSÉG MUNKÁSOKAT alkalmaz. Önéletrajzát bármely TimKo üzletbe beadhatja. Érdeklődni a 0756-128-306-os telefonszámon. (18057-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás,
temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(58000)

VARRODÁBA szakképzett VARRÓNŐKET alkalmazunk. Tel.
0744-692-873. (17972-I)

Az ORTOPROFIL KFT. versenyvizsgát hirdet KÖZGAZDÁSZI
állás betöltésére. Elvárások: frissen végzett, felsőfokú végzettségű
közgazdász, jó kommunikációs készség, nagyfokú precizitás, önállóság, felelősségteljes munkavégzés, magas szintű MS Office-ismeretek, az előkönyvelési tapasztalat előnyt jelent, a román és a
magyar nyelv tökéletes ismerete, együttműködési és feladatmegoldó
készség. Az érdeklődők elküldhetik szándéknyilatkozatukat, ajánlólevelüket és fényképes önéletrajzukat a 0265/210-576-os faxszámra
vagy
a
következő
e-mail-címre:
resurseumane@ortoprofil.ro, 2016. október 9-ig. (sz.-I)

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
TŰZIFA eladó, akár felvágva. Tel.
0746-189-919. (56217)
TŰZIFA eladó, akár felvágva is. Tel.
0747-877-789. (56218)
ELADÓ Jedden 2 ha erdő olcsón –
10.000 lej – és nagy telek olcsón – 600
lej/ár. Tel. 0765-192-707. (56442)

ELADÓ
négyégős
aragázkályha,
gőzelszívó
(hota),
régi
Unitra
lemezjátszó, lemezek. Mind nagyon jó
állapotban. Tel. 0741-048-557. (56590)
VESZEK olcsó autót. Tel. 0756-465-529.
(56604)

LAKÁS

KIADÓ magánház hosszú távra, bútor
nélkül. Tel. 0740-039-595. (56470)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Nagy Gavril névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (56598)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(53319)
KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (17954-I)
AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (56569-I)
HŰTŐK, FAGYASZTÓK javítását
vállalom lakásán, és eladok használt
hűtőket garanciával. Tel. 0722-846011, 0365/801-517. (56541)

ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG alkalmaz INTERVENCIÓS ÜGYNÖKÖKET
és DISZPÉCSERT. Tel. 0733-008-775. (18072-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (56579)

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható
HÖLGYEKET és URAKAT hosszú távra, könnyebb és nehezebb
betanított munkára (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése). Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály,
a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes
kiutaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban
és ingyenes munkába járás autóbusszal. Ezenkívül keresünk
BUSZSOFŐRÖKET is! Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010263-as telefonszámon. (58773-I)

TÉVÉJAVÍTÁS a kliens lakásán. Tel.
0740-527-205. (18073-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Érdeklődni
a 0265/313-888-as telefonszámon vagy személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám alatt lehet. (58772-I)

SZAKÁCSOT keresünk! A SÖRHÁZ SZAKÁCSOT és SZAKÁCSSEGÉDET keres. Idősebb hölgyeknek/férfiaknak is nyitott
az állás (60-65 évesig), sőt, a tanítást is vállaljuk! CV-ket a
jazzdome@gmail.com e-mail-címre várunk. Ursus Sörház Facebook: https://www.facebook.com/casaberiiursus/?fref=ts. (sz.-I)

VÁLLALOK 16% kedvezménnyel tetőkészítést Lindab cserépből és teraszkészítést, csatornák, lefolyók
készítését, bármilyen javítást. Tel.
0756-703-359. (56432-I)

HÁZ KÖRÜLI munkák elvégzésére
kollégát keresek. A szállás megoldható. Tel. 0751-292-182. (56611-I)
GONDOZÓNŐT keresek Magyarországra nem ágyban fekvő beteghez.
Váltva is lehetséges. Tel. 0770-387796. (56615-I)

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS és GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát hirdet a következő

megüresedett állások betöltésére: két SZOCIÁLIS MUNKÁS a
sürgősségi beavatkozási, visszaélés, hanyagság, kereskedelem,
migráció elleni, a gyermekvédelmi segélyvonalat és mobilcsapatot
működtető osztályon és két NEVELŐI állás a sürgősségi befogadó
osztályon.
Sajátos követelmények:
– SZOCIÁLIS MUNKÁS: licencdiploma, szociális munkás szakosodás,
hajlandóság terepmunkára és váltásban dolgozni, hajlandó hátrányos
helyzetű csoportokkal foglalkozni, előnyt jelent a B kategóriájú hajtási
jogosítvány.
– NEVELŐ: érettségi diplomával igazolt középfokú végzettség.
Az írásbeli vizsga 2016. október 25-én 10 órakor lesz, az állásinterjú az
írásbeli vizsgát követő négy munkanapon belül, esetenként a gyakorlati
vizsgát követően.
A versenyvizsgára a dossziékat október 17-ig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.)

REUMATOLÓGIAI RENDELŐ

– Tudor negyed, Transilvania u. 20. szám –
Gerinc-, váll-, térd-, csípőbántalmak kezelése.
Tel. 0743-714-914. (17565)

MEGEMLÉKEZÉS

ELHALÁLOZÁS

Az idő múlik, de feledni nem
lehet, csak meg kellett tanulni
élni nélküled.
Fájó szívvel, soha el nem múló
szeretettel emlékezünk a drága
férjre, édesapára, apósra, nagytatára, az iszlói születésű RÉTHI
BENEDEKRE halálának 20.
évfordulóján. Nyugalma legyen
csendes,
békés!
Áldott
emlékét örökké szívünkben
őrizzük. Bánatos felesége, két
leánya, két fia, veje és két
unokája. (56402)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett édesanya,
drága jó nagymama, anyós,
szomszéd és ismerős,
özvegy BERECZKI KATALIN
szül. Török
hosszas szenvedés után 89. évében elhunyt. Temetése folyó hó
5-én 13 órakor lesz a Jeddi úti temetőben. Pihenése legyen csendes, emléke áldott!
A gyászoló család. (56616-I)

Fájó szívvel emlékezünk BIRÓ
ZSIGMONDRA halálának 6.
évfordulóján.
Csendre int az élet minket, egy
álom véget ért, neked otthonod az ég. Távol vagy
tőlünk, mégis oly közel, mert a
szívünkben mélyen rejtettünk el.
Szerető feleséged, Jolán,
gyermekeid, Tünde, Csaba és
családjuk. (56439)

Szomorúan emlékezünk október 4-ére, amikor 19 éve utolsó
útjára
kísértük
édesanyánkat, BOKOR ERZSÉBETET a
nyárádgálfalvi
temetőbe.
Szerettei. (56508)

Egy könnycsepp a szemünkben
érted él, egy gyertya az asztalon
érted ég, egy fénykép, mely őrzi
emléked, s egy út, mely elvitte az
életed. A bánat, a fájdalom örökre
megmarad, mindig velünk leszel,
az idő bárhogy is halad.
Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a drága jó nagymamától,
özv. BERECZKI KATALINTÓL.
Unokája, Csilla és férje, Attila.
(56616-I)
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték
a
drága
édesanyát,
nagymamát, a nyárádkarácsonfalvi születésű
VIRÁG ROZÁLIÁT
szül. Szőcs
hogy türelemmel viselt hosszú
betegség után életének 73. évében hazatért Megváltó Urához.
Szerettünktől október 5-én, szerdán 14 órakor veszünk végső búcsút a meggyesfalvi temetőben.
Emléke szívünkben él!
A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Tudtuk, hogy beteg vagy,
nehéz az életed, amikor nem
bírtad, örökre letetted. Itt
hagytad a házat, amiért
küzdöttél, itt hagytad azokat,
akiket szerettél. Legyen békés
pihenésed!
A
Jóisten
őrködjön pihenésed felett.
Fájó szívvel emlékezünk a
drága gyermekre, férjre, édesapára, testvérre, vőre, sógorra
és nagybácsira, a márkodi
KOVÁCS SÁNDORRA halálának első évfordulóján. Isten
nyugtassa
békében!
A
gyászoló család. (56595)

A Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának munkaközössége
őszinte
részvétét
fejezi
ki
munkatársának, Kerekes Árpádnak
ÉDESAPJA
elhunyta
alkalmával. (sz.-I)

Fájó
szívvel
emlékezünk
október
4-én
CSALAI
MIHAIRA halálának 2. évfordulóján.
Búcsú
nélkül
mentél el. Nyugodjál békében!
Emlékét őrzi a gyászoló
család. (56607)

A gyászoló Fodor család köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
drága
szerettünket,
FODOR
KÁLMÁNT
utolsó
útjára
elkísérték, sírjára virágot hoztak,
mély fájdalmunkban osztoztak.
Megtört szívű felesége, Zita,
szerető fiai: Zsolti és Csabi.
(56605-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
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A szállító neve és címe

Útirány

TRANSERVICE
Călăraşilor (Kossuth) u.
52. sz., tel.: 0265/216-242
ROYAL GTS.
Ştefan cel Mare u. 23. sz.,
0265/269-308,
0731-89-89-89,
Hu: 0036-30-60-53-753
TRANSP TUR
INTERNATIONAL
Székelyudvarhely,
tel. 0266/217-979
0744-788-295
INTER TOURS
Rózsák tere 61.
(bejárat a Petőfi térről),
tel. 0265/264-011,
0733-013-166
FONTOS
TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• 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
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Gázszolgáltató vállalat
- 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

Irányár

Marosvásárhely –
Budapest

Hétfő 18.30 ó., kedd 18.30 ó.,
szerda 8 ó., csütörtök 18.30 ó.,
péntek 8 ó.,
vasárnap 8 ó., a Voiajor
távolsági buszállomástól
(Dózsa György utca)

Visszatérés
Kedd 18.30 ó.,
szerda 18.30 ó.,
csütörtök 18.30 ó.,
péntek 18.30 ó., szombat 8 ó,
vasárnap 18.30 ó, Népliget,
Volán buszállomás

Előnyös árak

Marosvásárhely –
Budapest

Mindennap,
Voiajor autóbuszállomás, 18 ó.

Mindennap Budapestről,
a Népligetből 15.30-kor,
a 30-as peronról

Székelyudvarhely–
Nyárádtő–Budapest

Mindennap 18 ó., székelyudvarhelyi autóbuszállomás
20 ó. Nyárádtő

Mindennap 19 ó., Budapest,
Népliget, a 30-as peronról

Egy út 100 lej,
menet–jövet 180 lej,
nyugdíjasoknak és diákoknak
170 lej.

Székelyudvarhely–Szeged–
Kecskemét
Marosvásárhely –
Szalonta – Békéscsaba –
Szeged – Kistelek –
Kecskemét

Indulás
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Vasárnap, kedd, péntek 17 ó.
Csütörtök és vasárnap 20 ó.,
a Nemzeti Színház mögötti
parkolóból; 20.30 ó. a Voiajor
távolsági buszállomástól

• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
a róm. katolikus temető
területén ,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Ásványvíz-választék
(Belşugului 21.) 8-20 óra
- 0265/225-926
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

Az egyetemisták figyelmébe!

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás értesíti
az egyetemistákat, hogy a StudentCard alapján kiadandó, december
31-ig érvényes ingyenes autóbuszbérleteket – SZEMÉLYESEN – október 3-ától lehet kiváltani az alábbi iratok alapján:
– StudentCard (eredeti és másolat)
– személyazonossági (eredeti és másolat)
– a 2016–2017-es tanévre láttamozott/lepecsételt leckekönyv
– egy 3/4-es fénykép azoknak, akik először kérnek bérletet.
Személyes átvétel (aláírás), illetve telefonszám szükséges a jobb
kapcsolattartás érdekében.
A bérleteket a Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás
főtéri, kövesdombi, tudori (Favorit), valamint az Auchan üzletkomplexumnál levő buszjegyirodáinál adják ki.
A vezetőség

Hétfő, csütörtök, szombat
18 ó. Kecskemét, 20 ó. Szeged
Péntek és hétfő 17 ó.,
Kecskemét,
távolsági buszállomás; 19 ó.
Szeged, Mars téri buszállomás

Előnyös árak

Egy út 110 lej, menet-jövet 180 lej,
Kecskemétig 120 lej, menet-jövet
200 lej. 10% kedvezmény nyugdíjasoknak, egyetemistáknak, tanulóknak. 50% kedvezmény 10 éven aluli
gyermekeknek. Minden 4. út ingyenes (ha egy éven belül leutazza).

A Maros Megyei
Erdészeti Igazgatóság

lábon álló és kivágott faanyag eladására
közvetítő árverést szervez (2016-os kitermelés)

Szervező: Maros Megyei Erdészeti Igazgatóság – Marosvásárhely, George
Enescu utca 6. szám, telefon: 0265/250-073, fax: 0265/264-447, e-mail:
office@mures.rosilva.ro
Az árverés időpontja: 2016. október 14., 11 óra.
Az árverés színhelye: Marosvásárhely, Enescu u. 6. sz. (az erdészeti igazgatóság székhelye).
Az árverés típusa: nyilvános, kikiáltásos.
Az árverést a 2016. évi 617-es kormányrendeletben foglalt, a köztulajdonból származó faanyag értékesítésére vonatkozó szabályzat szerint szervezik.
Az előválogatás időpontja: 2016. október 11., 10 óra.
Az előválogatáshoz szükséges dokumentáció benyújtásának és az árverésre való feliratkozás határideje: október 10-én 16.30 óra.
Az elárverezendő tételek/táblák jegyzékét, a kikiáltási árat és az árverési léptéket minden tétel/tábla esetében kifüggesztették az árverés lebonyolítójánál és a Romsilva – Országos Erdőgazdálkodási Vállalat honlapján: www.rosilva.ro és www.ocoalederegim.ro.
Az elárverezendő lábon álló famennyiség (az állam köztulajdonában levő erdőalapból): 10.933 köbméter, amelyből 5.076 köbméter elsődleges termék és 3.550 köbméter melléktermék, 1.143 köbméter vágtértisztítási termék, 1.164 köbméter sérült fa. Fafajtákra leosztva: 8.755 köbméter fenyő, 1427 köbméter
bükk, 319 köbméter tölgy, 359 köbméter keményfa, 73 köbméter puhafa.
Az elárverezendő kivágott famennyiség (az állam köztulajdonában levő erdőalapból): 685,14 köbméter, fűrészárunak való fa 484,06 köbméter, gömbfa és hasított fa cellulóz és papírgyártásra 201,08 köbméter, fafajtákra leosztva: 88 köbméter fenyőfa, 168,47 köbméter bükk, 183,02 köbméter tölgy, 20 köbméter
akác, 19,75 köbméter cseresznye, 1 köbméter kőrisfa, 1 köbméter juharfa, 27,37 köbméter hárs, 16,35 köbméter jegenye, 160,18 köbméter más keményfa.
Az elárverezendő lábon álló famennyiség (nem az állam tulajdona, szerződések alapján adminisztrált
alapból): 22.806 köbméter, amelyből 1.792 köbméter elsődleges termék, 5.158 köbméter másodlagos termék,
vágtértisztítási temék: 641 köbméter, 15.215 köbméter sérült fa, fajtákra osztva: 6.281 köbméter fenyő,
10.958 köbméter bükk, 3.291 köbméter tölgy, 1.769 köbméter keményfa, 507 köbméter más puhafa.
Az elárverezendő kivágott famennyiség (nem az állam tulajdona, szerződések alapján adminisztrált
alapból): 91,23 köbméter, amiből 91,32 köbméter fűrészárunak való, fafajtákra leosztva: 4,42 köbméter
fenyő, 73,50 köbméter bükk, 13,40 köbméter cseresznye.
Az állam köztulajdonában levő, eladásra kínált lábon álló famennyiség a Forest Stewardship Council
(FSC-C109255) rendszerben minősített erdőkből származik, a többi nem minősített erdőalapból.
A nem értékesített faanyagot alku alapján ítélik oda még aznap, az árverést követően.
A feladatfüzetet az erdőalap irodájában (erdészeti igazgatóság) lehet beszerezni 2016. október 3-án 8
órától.
Az árverésen részt vevők az előválogatást megelőzően a kérvényt, a saját felelősségre írt nyilatkozatot és
a cégiratokat be kell nyújtsák/küldjék a Maros Megyei Erdészeti Igazgatóság titkárságára, az iktatóba, a fent
közölt határidőre.
Az árverésen részt vevő gazdasági egységeknek igazolniuk kell, hogy a szervező folyószámlájára átutalták
vagy az egység pénztáránál készpénzben befizették az árverésen való részvétel 200 lejes díját és a megvásárolandó famennyiség kikiáltási árának az öt százalékát kitevő szerződéskötési garancia összegét; a szerződéskötési garanciára és az árverésen való részvétel díjára vonatkozó dokumentumokat kötelező módon be
kell nyújtani az árverési bizottság titkárságára legkevesebb két órával a licit megkezdése előtt.
Ha a munkafüzetben leszögezett legtöbb tíz munkanapon belül nem történik meg a szerződéskötés a megítélt famennyiségre a nyertes gazdasági egység vagy gazdasági egységek csoportjával, kizárólag ez utóbbiak
hibájából, az adott faanyagra vonatkozó árverés érvényét veszti, ami a vonatkozó szerződéskötési garancia
elvesztésével jár.
A szerződéskötési garancia összegét nem fizetik vissza a gazdasági egységnek: a) ha a törvényes előírásoknak megfelelően a nyertes cég hibájából nem kötik meg az adásvételi szerződést az adott famennyiségre;
b) ha a nyertes cég visszavonja az ajánlatot az idő alatt, amíg az érvényben van; c) ha időben megkötötték
az adott famennyiségre vonatkozó adásvételi szerződést, a garancia összegét a szerződő felek között
egyetértés alapján a leszerződött famennyiség értékének a kifizetésére használják fel.
További tájékoztatásért és adatokért Pop Sorin mérnökhöz, az árverés szervezőjéhez lehet fordulni a
0265/269-921-es telefon- és faxszámon, valamint a fond.forestier@mures.rosilva.ro e-mail-címen.
Dr. Covrig Ilie mérnök, igazgató
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat
a következő munkakörbe:

fémesztergályos

Elvárásaink:
• esztergályos, fémforgácsoló vagy
fémmegmunkáló szakképesítés
• esztergálási tapasztalat
• pontosság, megbízhatóság
• lojalitás

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

Az önéletrajzokat személyesen a Surtec áruház vevőszolgálatán
(Dózsa Gy. u. 145/a) lehet leadni, illetve e-mailben a
hr@surubtrade.ro címre küldeni. Érdeklődni a 0745-043-920-as
telefonszámon lehet.

Felére csökkent
a köztisztasági illeték

Hatékony, olcsó hőszigetelés

Forradalmian új módszert ajánl a német technológiával ajtókat, ablakokat hőszigetelő magyarországi

Hungarian Skyline betéti társaság, szolgáltatásuk pedig már két éve megyénkben is elérhető. Főként a

régi ajtók és ablakok hőszigetelése terén nyújt nagy segítséget, ugyanakkor a meghibásodott termopán nyílászárók is javíthatók ezzel a módszerrel. A titok nyitja a Terostat VII nevű szigetelőanyag, amelyben ideálisan
ötvöződnek ezen anyag plasztikus és elasztikus jellemzői. Ezek a tulajdonságok nélkülözhetetlenek a pontos
hézagkitöltéshez, illetve a rugalmas záráshoz.
Az ablakok, ajtók cseréjét sokan nem engedhetik meg maguknak, mert a modern, hő- és hangszigetelt nyílászárók megvásárlása és beépítése megterhelő költséget jelent. Erre kínál kézenfekvő megoldást a Terostat
VII profilírozott műanyag kaucsuk.
Az utólagos szigetelésre kifejlesztett anyagot fa, fém és műanyag nyílászárók esetében is használják. A
műanyag kaucsukkal az 1 mm-től akár 40 mm-ig terjedő elvetemedések okozta hézagokat is kitölthetik a
szakemberek, erre a rétegre pedig speciális ragasztóval fedőszalagot ragasztanak fehér vagy fekete színben.
A szigetelés ilyen formában mindössze néhány órát vesz fel, hulladék vagy forgács nem keletkezik, mivel a
nyílászáróba nem marnak bele. Bármennyire régi az ajtó vagy ablak, amennyiben nem korhadt, javítható és
szigetelhető. Dupla ablakoknál a párásodás elkerülése végett általában a belső ablakot szigetelik, de ha indokolt – például a kívülről beszálló por miatt –, akkor a külsőn végzik el a munkát. A Terostat VII fő rendeltetése a hőszigetelés, de a hangot is jól szigeteli.
A cég már számos parókiát, panziót, középületet, magánházat hőszigetelt ezzel az eljárással, mert jó alternatívát jelent a szép, régi ablakok kicserélése helyett. Az őszi időszakban háromhetente érkeznek Erdélybe
a magyarországi szerelők, ezzel a módszerrel a Kárpát-medencében csak ők szigetelnek. A kiszállás ingyenes,
a fa és műanyag ajtók és ablakok javítása ugyancsak térítésmentes, amennyiben a javítás helyben elvégezhető.
Ilyen módon a fűtési költség akár 25–30 százalékkal is csökkenthető, és 10–15 éven át hatékony hőszigetelést biztosít. A munkálat kiadásai egy-két év alatt megtérülnek a fűtési költségeken.
Bővebb információk a cég honlapján (www.hungarianskyline.eu), ugyanakkor érdeklődhet
és megrendelheti a munkálatot a 0721-255-006-os telefonszámon megyénkben is. (x)

CSALÁDI CSOMAGÁRAK EGY HÉTRE
Indulás Budapestről: 2016. október 30.

ŐSZI SZÜNETI AJÁNLATOK
HURGHADA/MAKADI BAY

Az árak nem tartalmazák a repülőtéri illetéket: 160 euró/fő,
vízumdíjat: 28 euró/fő,
biztosítások árát.
Gyermekkorhatár: 13.99 év.

A Marosvásárhelyi Tanács legutóbbi, szeptember 29-i
ülésén határozatot fogadott el a lakosság által
fizetendő köztisztasági
illetékről. A határozat
értelmében mind a fizikai személyek, mind a
tulajdonosi társulások
legtöbb egy hónap
múlva 50 százalékkal kisebb köztisztasági illetéket fognak fizetni, mint
jelenleg. A köztisztasági vállalat által kért különbözetet a város költségvetéséből fogják fedezni. A vállalat által javasolt illetéknövelést az
tette indokolttá, hogy a hulladékot a Székelyudvarhely melletti lerakóhoz kell szállítani, amely az egyedüli engedélyezett hulladéktelep. Ezúton gratulálok azoknak a liberális párti képviselőknek, akik a fent
említett határozattervezetet kezdeményezték.
Claudiu Maior, a polgármester személyi tanácsadója

Közlemény

Marosvásárhely municípium az érdekelt egyesületek és alapítványok tudomására hozza, hogy az 1998. évi 34-es törvény
és a 2001. évi 1153-as kormányhatározat előírásai alapján a
2017-es évre a helyi költségvetésből igénylendő támogatásokra szóló dokumentáció októberben nyújtható be az iktatóban. Leadási határidő: az utolsó munkanap októberben.
Az útmutató és a kérvény a polgármesteri hivatal www.tirgumures.ro
weboldaláról tölthető le. Bővebb felvilágosítás a polgármesteri hivatal
kulturális tevékenységek, sport, ifjúság és lakásügyi osztályán, tel.
0365/882-066, kapcsolattartó: Adela Fabian főtanácsos.
Dr. Dorin Florea polgármester

A Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal
versenyvizsgát szervez

egy II. besorolású, felső szakmai fokozatú szakreferensi
állás betöltésére a műszaki igazgatóság civil építkezés-beruházás
osztályára.
Az írásbeli vizsgát a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén tartják 2016. november 3-án 10 órakor.
A pályázati dossziékat jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III. részében való megjelenésétől számított 20 napon belül lehet benyújtani
a hivatalban, a 87-es irodában, és tartalmazniuk kell azokat az iratokat,
melyeket a 2008. évi 611-es kormányhatározat 49. cikkelyének 1. bekezdése és a 2013. évi 192-es rendelet 2. cikkelye ír elő.
A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szükséges iratok és a könyvészet listája a polgármesteri hivatalban, illetve a www.tirgumures.ro
weboldalon is tanulmányozható.
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mellékállomásán, naponta 8–14 óra között.
Dr. Dorin Florea polgármester

