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19 millió lejes beruházás Jedden

Projekt a kirekesztettség és a szegénység felszámolásáért

Áramszünet
a szélvihar miatt

A hirtelen érkezett erős széllökések
nyomán Maros megye kilenc településén közel ezerháromszáz felhasználó
maradt villanyáram nélkül, főként amiatt, hogy a légi vezetékekre fák zuhantak.

____________4.
Kirándulás
retró katonai
teherautókkal

Minimum nyolc-, legtöbb 42 fős csoportok számára szervez két-, illetve
hat-nyolc órás kirándulásokat retró katonai teherautókkal Vármező környékén a helybéli Birtók Attila. A turisták
amellett, hogy idegenvezető kíséretében megcsodálhatják a festői környéket, a program részeként egy
rusztikus pikniken is részt vehetnek.

____________6.
Asztalitenisz:
Románia
Európa-bajnok,
5. a magyar csapat
Európa-bajnok Románia női asztalitenisz-válogatottja: a marosvásárhelyi
Szőcs Bernadette-et is soraiban tudó
együttes vasárnap 3-2-re nyert a döntőben Németország ellen.

A Continental szállóban mutatták be azt
a nagyszabású, Jedd község történetében az első olyan projektet, amely
három év leforgása alatt integrált intézkedéseket foganatosít a kirekesztettség
és szegénység felszámolásáért. A 19
millió lej értékű uniós projektet
Ciprian Sabău projektmenedzser és
Bányai István, Jedd község polgármestere
ismertette.

Mezey Sarolta

A düledező házakban
a szegénység mérhetetlen
A projekt nagyon komplex, több síkon fut, de
lényege, hogy a községben javítsák a szegénységben élő családok életszínvonalát, hogy valós
orvosi és szociális ellátásban részesüljenek, s a
helyi gazdaság fellendítése, új vállalkozások létesítése és a munkaerőképzés révén munkahelyek teremtődjenek.
Bányai István polgármester elmondta, hogy
a községben 400 család él szegénységben, akik
nem részesülnek orvosi ellátásban, oktatásban,

AKCIÓ!

Iskolások és egyetemisták figyelmébe!

2017. szeptember 1. és 30. között minden iskolás és egyetemista ügyfelünknek
50%-kal olcsóbban kínáljuk
a sima és az antireflex védőréteggel ellátott műanyag lencséket.

Az akció érvényes:
• műanyag American Standard HMC-re (Italy)
• sima műanyag lencsére
a következő dioptriatartományra: 0 ±6,0 sph és 0 ±6/2 cyl
(Amíg a készlet tart!)

Marosvásárhely:
– Posta utca 3. sz. Tel: 0265/212-304, 0365/410-555
– 1918. Dec. 1. sugárút 49. sz. Tel: 0265/263-351, 0365/410-557
– Rózsák tere 53. sz. Tel: 0265/250-120, 0365/410-559
– Dózsa György utca 60. sz. Tel: 0265/265-205
– Köztársaság tér 5. sz. Tel: 0365/430-939
Szászrégen: Iskola utca 11. sz. Tel: 0265/512-042, 0365/410-558
Szováta: Fő út 196. sz. Tel: 0265/577-282
A Danubius Hotelben. Tel. 0742-100-323

Fotó: Nagy Tibor

nincs jövedelmük, munkahelyük, s ezzel a társadalom peremére szorultak. 150 család csak a
gyermeknevelési pótlékból él, 250 személynek
csak a szavatolt minimálbérből kell megélnie, s
a düledező vályogházakban átlagban több mint
hatan, összezsúfolva laknak a családok.
A faluban található roma házak nem mindenikében van villanyáram-szolgáltatás vagy fűtési
lehetőség, hiányoznak a legelemibb higiéniai
feltételek, a legtöbb ház telekelve sincs, nincsenek
tulajdonviszonyt
igazoló
iratok.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________8.
Ínycsiklandozó
illatok és ételkülönlegességek

A hét végén ismét nagy sürgés-forgás
volt a marosvásárhelyi vár melletti
téren. Ezúttal a City Food Karaván telepedett meg e helyen, ahol az evésivás, jókedv, a baráti beszélgetések
kaptak fő szerepet.

____________9.

Kampányfogás
vagy rögeszme?

Mózes Edith
Az utóbbi időben felerősödő magyarellenes propagandát, úgy tűnik,
lehetetlen abbahagyni. A hét végén például még a vasárnap délutáni
orkánszerű, halálos áldozatokat is követelő hatalmas vihar sem tudta
„feledtetni” egyesekkel a magyar „problémát”. Legkézenfekvőbb
példa az a jegyzet, amelyet egy vásárhelyi parlamenti képviselő posztolt a minap közösségi oldalán Háborús propaganda Románia ellen
címmel. Hangzatos cím, amely azonnal felkelti a figyelmet, és igencsak fel tudja az érzelmeket korbácsolni. Olyanokat, amelyek – bár
még nem vagyunk választási kampányban – esetleg egy újabb mandátum biztosítékai lehetnek. Hacsak nem valamiféle rögeszme szüleménye.
Visszatérve a jegyzethez, nem kell zseninek lenni ahhoz, hogy kitaláljuk, miről van szó. A szerző ezúttal is szokott vesszőparipáján lovagol, és „a magyar megszállás alatt” a románokra nehezedő kegyetlen
elnyomásról ír, amikor állítólag még nemzeti kisebbségként sem voltak
elismerve. A képviselő szavai szerint „kutyának tekintették őket, jobb
esetben a grófok rabszolgáinak”, annak ellenére, hogy számszerű
többségben voltak. És fáradhatatlanul sorolja a sérelmeket: nem építhettek „igazi kőfalú templomot”, csak fatemplomokat, nem lehettek
tulajdonaik, nem voltak iskoláik, nem ismerték el a nyelvüket, sőt – fokozza a feszültséget – „folyamatos elnyomásnak, gyalázatnak és erőszakos asszimilációnak” voltak kitéve, bár „az ő munkájuk, adóik
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 4 perckor,
lenyugszik
19 óra 26 perckor.
Az év 262. napja,
hátravan 103 nap.

Ma VILHELMINA,
holnap FRIDERIKA napja.
FRIDERIKA: a Frigyes név
német megfelelőjének női alakja.
Becézése a Frida. Jelentése: béke
+ hatalom.

IDŐJÁRÁS

Eső várható
Hőmérséklet:
max. 240C
min. 110C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2017. szeptember 18.
1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,5982
3,8492
1,4856

162,7292

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

Ötéves a Lurkó-kuckó

Fennállásának ötödik évét ünnepli szeptember 22-én, pénteken a marosvásárhelyi Lurkó-kuckó Fejlesztő- és Játszóház. Az ünnepi rendezvénysorozat megnyitója délután 5
órakor kezdődik a Lurkó-kuckó székhelyén, a Gecse utcai
református egyházközség gyülekezeti házában (Ştefan cel
Mare utca 26. szám). A programban mondókázás, zenekuckó, mozgásfejlesztő torna, kültéri ügyességi játékok,
társasjátékozás, játékos angol, német és román nyelvű
foglalkozás is szerepel. 18.30-kor a kolozsvári Sétáló Bábszínház a Sosemnevető király című bábjátékot mutatja be,
majd 19.15-kor megérkezik a szülinapi torta, illetve
táncházra is sor kerül. A belépés díjtalan. Az érdeklődők
részvételi szándékukat Imre Teklánál jelezzék a 0745-606851-es telefonszámon.

Hőlégballon-fesztivál Vármezőn

A hét végén zajlik a vármezői hőlégballon-fesztivál, amelynek megálmodója, főszervezője a nyáron hunyt el tragikus
hirtelenséggel. Az idei fesztivál is pénteken kezdődik és vasárnap zárul. A rendezvényre hazai és külföldi vendégeket
is várnak. Akik ki szeretnék próbálni a repülést, hívják a
0745-004-485-ös telefonszámot vagy jelezzék részvételi
szándékukat a lorincz.miklos@paradabaloanelor.ro e-mailcímen.

Régi autók európai fesztiválja

Az EOF Oldtimer Club szervezésében péntektől vasárnapig zajlik az 5. európai oldtimer és youngtimer fesztivál. A
járművek pénteken délután 4 órakor érkeznek a marosvásárhelyi Ligetbe, az oldtimerek és youngtimerek versenye
este 8 órakor kezdődik. Szombaton délelőtt 10 órától is a
Ligetben tekinthetők meg az autók. Az autók felvonulása
déli 12 órakor kezdődik, ezt követően Vármező felé veszik
az irányt. Vasárnap délelőtt 11 órakor Szovátán, a Medvetónál állítják ki az autókat.

Ő az út! – ifjúsági zenefesztivál

Ő az út! címmel ifjúsági zenefesztiválra kerül sor szeptember 23-án, szombaton 16 órától 21.30-ig a Maros-parton,
a kartingpálya mellett. Fellép Pora Zoli és a Stone Hill,
majd lelkészi áldásra kerül sor, további fellépők: Sipos Tiffany, a CSIT Band, Pintér Béla. A programban tanúságtétel
is szerepel, ugyanakkor szabadtéri játékokra is sor kerül,
és imasátor, könyvvásár, imaséta, ételsátor, illetve számos
gyermekfoglalkozás is lesz.

Jogi tanácsadás

Szeptember 20-án, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II.
emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek
Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Alkoholcsempészet

A dicsőszentmártoni közlekedésrendészek szombaton Vámosgálfalván igazoltattak egy 48 éves Szeben megyei
gépkocsivezetőt, aki 300 liter alkoholt szállított felcímkézetlen műanyag palackokban, a termék eredetét igazoló
iratok nélkül. A rendőrök lefoglalták az árut, a férfi ellen kivizsgálás indult.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó
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Koszorúzás és felolvasószínházi premier
A magyar dráma napján Marosvásárhelyen

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulata, az elmúlt évek hagyományához híven
a magyar dráma napján, szeptember 21-én is
megemlékező rendezvénnyel várja közönségét.

Az ünnepnek a kortárs, főként erdélyi szerzők drámáinak
felolvasószínházi ősbemutatói mellett 2011 óta képezi részét a marosvásárhelyi felvilágosult gondolkodó, a magyar
nyelvű színjátszást szorgalmazó művelődésszervező
Aranka György szobrának megkoszorúzása. A színház
szomszédságában zajló koszorúzáson az idén 280 éve született és 200 éve elhunyt Aranka György emlékét az életművéből válogatott szövegrészletekből származó
összeállítással idézzük, melynek Kádár Noémi és Kádár L.
Gellért színművészek adnak hangot. A koszorúzáson, a hagyományokhoz híven, jelen lesznek a helyi művelődési és
kulturális érdekeltségű intézmények és egyesületek képviselői. Az ünnepség a színház épületében folytatódik, ahol
idén Kincses Elemér Karácsony Benő Pjotruska című novellájából készült dramatizációja kerül első ízben színpadra
Bálint Örs, Meszesi Oszkár, Gecse Ramóna és Lőrincz
Ágnes színművészek közreműködésével. Az előadást Kincses Elemér rendezi.
A rendezvény programja:
– 17.30 óra – Aranka György szobra – koszorúzás
Elhangzik: Aranka György emlékének idézése – előadók Kádár Noémi és Kádár L. Gellért színművészek
– 18.00 óra – Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, Underground Terem – felolvasószínházi ősbemutató
Karácsony Benő–Kincses Elemér: Pjotruska
(színpadi játék három hangra)
Rendező: Kincses Elemér. Szereplők: Pjotruska (Baltazár György): Bálint Örs; Csermely: Meszesi Oszkár; Ilona:
Gecse Ramóna; mesélő: Lőrincz Ágnes.
A színházi előadásra 8 lejes jegyek válthatók a kultúrpalotai jegyirodában, a színházi jegypénztárban és a www.biletmaster.ro honlapon.
(pr-titkárság)

Mindennapi történelem

Folytatódik a Kós Károly Akadémia Alapítvány előadás-sorozata

Szeptembertől folytatódnak Marosvásárhelyen a Kós
Károly Akadémia Alapítvány nagy sikerű, történelmi tárgyú előadásai. Az Akadémia kezdeményezésének célja,
hogy Kós Károly szellemiségét követve megteremtse az erdélyi magyar történelmi gondolkodás fontos, tudományos
igényű fórumát Marosvásárhelyen. Az új előadás-sorozatnak köszönhetően egy másfajta magyar történelmet ismerhetünk meg. Ezúttal ugyanis nem a nagy csatákról,
meghatározó eseményekről, társadalmi folyamatokról,
hanem többek között a közlekedésről, a tanításról és tanulásról, a sportolásról, valamint a zene és tánc magyar történelmi hagyományairól lesz szó.
A decemberig tartó, négy előadást magába foglaló új sorozat keretében a jelenkori magyar történelemkutatás olyan

RENDEZVÉNYEK

A szeretet szolgálatában

A Máltai Szeretetszolgálat szervezésében szeptember
20-án, szerdán 18.30 órai kezdettel a Deus Providebit
Tanulmányi Házban bemutatják Puskás Bálint Zoltán A
szeretet szolgálatában című könyvét. A szerző a helyszínen dedikál.

A mezőmadarasi alkotótábor
kiállítása

A XVI. Mezőmadarasi Képzőművészeti Alkotótábor kiállításának megnyitójára kerül sor ma 18 órakor Marosvásárhelyen, a Bernády Házban. A tárlaton 24
képzőművész alkotásai tekinthetők meg, a kiállítók között marosvásárhelyi, mezőmadarasi, kolozsvári, csíkszeredai, szatmári, bánffyhunyadi, illetve a határon
túlról érkezett, debreceni, hajdúböszörményi, szegedi
és hollandiai alkotó is szerepel. Szervezők: a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány, a Maros-mezőségi Művésztelep. A rendezvényt a Bethlen Gábor
Alap és a Communitas Alapítvány támogatja.

kiváló képviselői tartanak előadást, mint Paládi-Kovács Attila néprajzkutató, a Magyar Tudományos Akadémia
(MTA) rendes tagja, Romsics Ignác egyetemi tanár, az
MTA rendes tagja, Zeidler Miklós történész, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem docense, valamint Felföldi László
egyetemi tanár, a Zenetudományi Intézet nyugalmazott
igazgatóhelyettese.
Az idei sorozat első előadását Paládi-Kovács Attila
néprajzkutató tartja szeptember 21-én, csütörtökön 17
órakor a Bernády Házban (Horea u. 5. sz.) Közlekedés
címmel.
A szervezők mindenkit szeretettel várnak.

Rendkívüli
szimfonikus hangverseny

Szeptember 21-én, csütörtökön este 7 órakor rendkívüli
szimfonikus hangversenyre kerül sor a marosvásárhelyi
Kultúrpalota nagytermében. A hangversennyel Ilarion
Ionescu-Galaţi karmester 80. születésnapját ünneplik.
Vezényel: Ilarion Ionescu-Galaţi, zongorán Jose de Solaun spanyolországi művész, az Enescu-verseny győztese, orgonán Molnár Tünde játszik. Műsoron:
Rogalski-, Beethoven-, Saint-Saëns-művek.

Deus Providebit.
Reformáció a 16. században

Ezzel a címmel nyílik meg a marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár új időszakos kiállítása szeptember 22-én,
pénteken 18 órakor az intézmény épületében. A kiállítás az idén 500 éves reformáció tiszteletére készült. A
tárlaton a reformációs mozgalmak kibontakozása,
jeles személyiségei, különböző irányzatai, magyarországi és erdélyi alakulása, alakítói kerülnek bemutatásra.
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Európai biztos: mindenkinek előnyös lenne,
ha Románia a schengeni övezethez tartozna

A schengeni övezet erősebb lenne, és minden tagországa nyerne abból, ha Románia is a belső határellenőrzés nélküli térség részévé válna – vélekedett
Julian King, a biztonsági unióért felelős európai biztos Bukarestben hétfőn, miután a román vezetőkkel
tárgyalt.

Az uniós biztos Carmen Dan belügyminiszterrel együtt felkereste a román határrendészet operatív központját, azt megelőzően pedig Tudorel Toader igazságügyi miniszterrel
egyeztetett a terrorizmus elhárítását, a kiberbűnözés és szervezett bűnözés visszaszorítását célzó közös európai erőfeszítésekről.
„Romániát közvetlenül nem érte terrorcselekmény, de más
országokban román állampolgárok is áldozatául estek a merényleteknek. Ezek a megpróbáltatások mindannyiunkat sújtanak, ezért nagyon fontos, hogy javítsuk együttműködésünket ezeken a területeken” – idézte a biztonsági
unióért felelős biztost az Agerpres hírügynökség.
Románia schengeni tagsága mellett múlt szerdai évértékelőjében emelt szót Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság
elnöke, aki szerint a jövőben az uniós tagállamoknak automa-

tikusan az eurózóna tagjává és a schengeni övezet részévé kellene válniuk.
Másnap Mark Rutte holland kormányfő „romantikusnak”
nevezte Junckert, és közölte, hogy ellenzi Románia és Bulgária schengeni tagságát. Thomas de Maiziere német szövetségi
belügyminiszter is úgy vélekedett: „semmi esély” sincs arra,
hogy Románia és Bulgária belépjen a schengeni övezetbe.
Heinz-Christian Strache, az ellenzéki Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezetője is bírálta Juncker tervét, szerinte ugyanis
nem működik az uniós külső határok védelme, hibás lenne a
schengeni övezetet kibővíteni olyan államokkal, mint Bulgária, Románia vagy Horvátország. Az osztrák ellenzék más
pártjainak politikusai is kétségüknek adtak hangot a schengeni
övezet kiterjesztésével kapcsolatban.
Több uniós tagállam a romániai korrupciós problémákra
hivatkozva az éves igazságügyi országjelentések javulásától
tette függővé Románia schengeni csatlakozásának támogatását. Romániának – Bulgáriával együtt – eredetileg 2012-ben
kellett volna csatlakoznia a schengeni övezethez, de felvételüket Németország, Hollandia vagy Franciaország vétója
rendre megakadályozta. (MTI)

A londoni metrómerénylet ügyében

Folytatódnak a kihallgatások és a házkutatások

A brit média hétfőn megnevezte az egyik őrizetest: meg
nem erősített sajtóértesülések szerint a másodikként elfogott
21 éves férfi Yahyah Faroukh, aki a Heathrow repülőtér közvetlen közelében fekvő Stanwell városnegyedben él.
A The Times című konzervatív brit napilap hétfői kiadása
azt írta, hogy Faroukh szíriai, korábban Damaszkuszban élt,
és legalább négy éve lakik Londonban.
A lap információja szerint korábban Faroukh is élt abban a
házban, ahol egy köztiszteletben álló idős brit házaspár – a 88
éves Ronald Jones és 71 éves felesége, Penelope Jones – az
elmúlt évtizedekben nevelőszülőkként 268 mostoha sorsú
gyermeket és fiatalkorút fogadott be, nagy többségben briteket, de néhány menekültet is.
E tevékenységükért II. Erzsébet királynő 2010-ben személyesen tüntette ki őket.
Egybehangzó brit sajtóértesülések szerint ugyanitt lakott a
londoni metrómerénylettel összefüggésben elsőként elfogott
18 éves férfi, akit a délkelet-angliai Dover kompkikötőjének
indulási csarnokában vettek őrizetbe szombaton. Az ő neve
egyelőre nem ismert.
A befogadószülők háza a Londontól nem messze fekvő
Sunbury-on-Thames kisvárosban van. A háznál szombaton

fegyveres rendőri egységek jelentek meg, kordont vontak az
épület köré és megkezdték átkutatását; a kutatás még hétfőn
is folytatódott.
A brit sajtó szerint a hatóságok az elsőként elfogott 18 éves
őrizetest gyanúsítják annak a pokolgépnek az elhelyezésével,
amely a péntek reggeli csúcsforgalomban működésbe lépett
a londoni metró egyik szerelvényében.
A szerkezet nem robbant fel, csak nagy erővel lángra kapott, de a támadásban így is 30 utas könnyebben megsérült.
A Doverben őrizetbe vett 18 éves fiú neve hétfőig nem került nyilvánosságra, de Sunbury tanácsának vezetője a brit médiának nyilatkozva hétfőn azt mondta: tudomása szerint a
fiatal férfi Irakból menekült el 15 éves korában, miután szülei
meghaltak. A nyomozóhatóságoknak két hetük van a két őrizetes kihallgatására és annak eldöntésére, hogy vádat emeljenek-e ellenük.
A pénteki merénylet után a legmagasabb, kritikus szintre
emelték Nagy-Britanniában a terrorkészültségi szintet, de a
riasztási fokozatot már vasárnap este visszaállították a korábban érvényben volt második legmagasabb szintre.
Ez azt jelenti, hogy az elhárító hatóságok már nem tartanak
azonnali újabb támadástól.
A második legmagasabb riasztási szint is súlyos terrorfenyegetettséget jelent az ötfokozatú brit készültségi rendszer
hivatalos meghatározása alapján, és azt tükrözi, hogy az elhárító hatóságok megítélése szerint nagy valószínűséggel kell
számítani terrorcselekményekre Nagy-Britanniában. (MTI)

Közvetlen tárgyalásokra van szükség a phenjani vezetéssel
az észak-koreai válság békés rendezéséhez – mondta egy hétfői lapinterjúban Sigmar Gabriel német külügyminiszter.
„Kim Dzsong Un észak-koreai diktátor nem őrült” – hangsúlyozta a német diplomácia vezetője a Bild című lapnak.
A phenjani rezsim vezetője „hideg számításon alapuló stratégiát követ, azt gondolja, hogy ha rendelkezik atomfegyverrel, akkor biztonságban lesz, mert senki sem meri majd
fenyegetni” Észak-Koreát – tette hozzá Sigmar Gabriel.
Helyes, hogy a nemzetközi közösség büntetőintézkedésekkel sújtja Kim Dzsong Un rezsimjét, de a szankciók nem hatnak azonnal – vélekedett.
Ebben a helyzetben mással kell próbálkozni, „nekünk is és
Észak-Koreának is kell egy olyan biztonsági garancia, amely
nem az atombomba”, erről a garanciáról pedig csak közvetlen
kapcsolat révén lehet megállapodni. Ezért az Egyesült Államoknak, Kínának és Oroszországnak tárgyalásokat kell kezdenie Észak-Koreával – mondta a szociáldemokrata párt
(SPD) politikusa.
Felidézte, hogy a néhai SPD-kancellár, Willy Brandt úgynevezett új keleti politikája is nehéz körülmények között, „a

hidegháború legsötétebb órájában”, 1968-ban kezdődött, amikor a Varsói Szerződés tagállamainak csapatai bevonultak
Prágába, de ez a politika mégis sikeres volt, elvezetett Németország újraegyesítéséhez.
„Most megint eljött a víziók és a bátor lépések ideje” – tette
hozzá a német külügyminiszter. Aláhúzta, hogy mindenképpen meg kell oldani az észak-koreai válságot, mert ha Kim
Dzsong Un stratégiája érvényesül, „sok más ország is szerez
magának atomfegyvert Észak-Korea példáját követve”, és ha
ez megtörténik, akkor „gyermekeink nagyon veszélyes világban élnek majd”.
Észak-Korea szeptember elején kísérleti atomrobbantást
hajtott végre, és pénteken ismét ballisztikus rakétát indított,
amely átrepült a japán Hokkaido sziget felett, majd a Csendes-óceánba csapódott. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT)
aznap ismét rendkívüli ülést tartott, és újabb határozatban
ítélte el a rakétakilövést, felszólítva Phenjant a rakétakísérletek haladéktalan leállítására.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa eddig kilencszer hozott büntetőintézkedéseket Észak-Korea ellen, legutóbb szeptember
12-én. (MTI)

Közhasznú munkavégzésre kötelezték és eltiltották a járművezetéstől Wayne Rooney-t, az angol labdarúgó-válogatott
volt csapatkapitányát, akit a hónap elején ittas vezetésen
értek.
Rooney hétfőn jelent meg a manchesteri Stockport kerület
magisztrátusi bíróságán, és elismerte, hogy ittasan ült a volán
mögé.
A 31 éves futballistát szeptember 1-jén hajnalban állította
meg egy rendőrjárőr a Manchester közelében fekvő, Cheshire
megyei Wilmslow kisvárosban. A rendőrök megállapították
Rooney ittasságát, és feljelentést tettek.
Rooney-t – aki augusztus végén befejezte szereplését az
angol válogatottban, és a Manchester Unitedből 13 év után
nemrégiben visszaigazolt nevelőegyesületéhez, az Evertonhoz

– a bíróság hétfőn tizenkét hónap alatt teljesítendő százórányi fizetés nélküli közhasznú munkavégzésre ítélte, 170 font
pénzbírságot rótt ki rá, és két évre eltiltotta a járművezetéstől.
A tárgyaláson elhangzott, hogy Rooney véralkoholszintje
csaknem háromszorosan haladta meg az angol-walesi büntető törvénykönyvben meghatározott felső tűréshatárt.
Rooney a hétfői tárgyalás után kiadott nyilatkozatában elnézést kért „megbocsáthatatlan” tévedéséért az Evertonszurkolóktól és mindenkitől, aki támogatta őt pályafutása
során.
Közölte: elfogadja a bírósági végzést, és a közhasznú munkával megpróbál valamennyit jóvátenni abból, amit vétett.
(MTI)

Folytatódott hétfőn a múlt heti londoni metrómerénylettel összefüggésben őrizetbe vett két fiatal
férfi kihallgatása és a házkutatás is abban a két londoni elővárosban, ahol a két őrizetes nem hivatalos
értesülések szerint lakik.

A német külügyminiszter tárgyalásokat sürget
Phenjannal

Közmunkára ítélték és két évre eltiltották
a vezetéstől Rooney-t

Ország – világ
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Korrupciós ügyben beidézett
politikusok

Tanúként hallgatta ki hétfőn az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) Victor Ponta volt kormányfőt egy korrupciós ügyben. A politikus reggel érkezett
a korrupcióellenes ügyészség székházához, és röviden nyilatkozott a sajtó képviselőinek. Arra a kérdésre, hogy ugyanarról az ügyről van-e szó, mint
amelyikben az elmúlt héten a DNA Sorin Grindeanu
volt kormányfőt is kihallgatta, kitérő választ adott. Az
ügyészek nem adtak ki tájékoztatást azzal az üggyel
kapcsolatban, amelyben a volt miniszterelnököt kihallgatják. Tegnap a DNA Ludovic Orbant, a Nemzeti
Liberális Párt (PNL) elnökét is tanúként idézte be,
Orban szerint egy 2014-ből származó ügyben hallgatták ki. (Mediafax/Agerpres)

NATO-parlamenti közgyűlés
Bukarestben

Október 5-én, 6-án és 9-én választókörzeteikben fognak tevékenykedni a parlamenti képviselők, ugyanis
ebben az időszakban tartják majd a NATO parlamenti
közgyűlését Bukarestben. A döntést tegnap fogadta
el a képviselőház vezetősége, amely arról is határozott, hogy a képviselőház számára fenntartott helyiségeket kiürítik és a NATO-közgyűlés rendelkezésére
bocsátják. Az eseményre több mint 50 ország, az Európai Parlament, valamint a román parlament képviselőit, szakértőket, diplomatákat és egyéb
intézmények munkatársait várják, összesen mintegy
700 személyt. (Agerpres)

Üzleti céllal érkező turisták

Az első félévben 1204,9 ezer külföldi turista szállt
meg a hazai szálláshelyeken, akik 2650,1 millió lejt
költöttek el. A legtöbben üzleti céllal, kongresszusra
vagy konferenciára érkeztek, ők jelentik a külföldi
vendégek 57,6 százalékát, míg a külföldiek által itt elköltött pénzmennyiség 58,6 százalékát hagyták ők itt
– derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) által
hétfőn nyilvánosságra hozott adataiból. A külföldiek
49,3 százaléka utazási iroda közvetítésével látogatott
el Romániába, 31,7 százalékuk pedig maga szervezte
meg az utazást. (Mediafax)

Embercsempészettel gyanúsított
külföldiek

Embercsempészet gyanújával 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték azt a három külföldi – egy
iráni, egy török és egy iraki – állampolgárt, akik a hatóságok szerint a Fekete-tengeren keresztül a román
vizek közelébe juttatták a múlt héten a parti őrség
által bevontatott, több mint 150 iraki és iráni bevándorlót szállító halászhajót. A migránshajó utasai közül
49-en kértek nemzetközi védelmet a román hatóságoktól, azt a 102 illegális bevándorlót, akik ezt nem
igényelték, őrizetbe vették és megkezdték a kiutasításukkal kapcsolatos eljárásokat. Carmen Dan belügyminiszter szerint a parti őrség által az utóbbi egy
hónapban elfogott vízi járműveken mintegy félezer
migráns érkezett az országba. Az államhatár illegális
átlépéséhez nyújtott segítséget 2-től 7 évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetik, ha a határsértő segítése anyagi előnyszerzés érdekében történik, az embercsempész 3-tól 10 évig terjedő szabadságvesztésre számíthat. (MTI)

Kampányfogás
vagy rögeszme?

(Folytatás az 1. oldalról)
eredményeképp épültek fel a Monarchia legfontosabb
19. és 20. századi épületei Erdélyben”.
Ezután tér át az 1918. december 1,, illetve a Trianon
utáni időkre, és arra, amikor a magyar uraknak választaniuk kellett a magyar vagy román állampolgárság között, és állítja, hogy akik elmentek, „Erdély 80
százalékát birtokolták”. Innen már a megszokott stílusban folytatja, a „hatalmas” kártalanításoktól egészen
a „törvénytelen” visszaszolgáltatásokig, amelyeket még
„háborús bűnösök” is megkaphattak, de – teszi hozzá
–, amikor prefektusként fungált, sikerült „blokkolnia”
és bíróságokon érvénytelenítenie néhány ilyen esetet.
„Folytatom a küzdelmet”, jelenti ki határozottan, mert
a „budapesti propaganda” most, a nagy egyesülés centenáriuma előtt felerősödött... És fészbuk-oldalára küldött – valóban meglehetősen vehemens –
bejegyzésekkel próbálja védeni „igazát”.
Ez tehát a legfrissebb „propagandasztori”. Kérdés,
hogy valóban tiszta propaganda-e vagy..., hiszen ismerve a szerző sokéves megnyilatkozásait, ez már-már
a rögeszme irányába mutat.
A baj az, hogy a következő esztendő „nagy” felkészülése is hasonlókról fog szólni.
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Közel ezerháromszáz
Maros megyei háztartásban

Áramszünet a szélvihar miatt

Vasárnap 18 órakor az ország
nyugati részén tomboló szélviharral egyidejűleg Maros,
Szeben és Fehér megyére
sárga viharjelzést küldött a
megyei katasztrófavédelmi
felügyelőség. A hirtelen érkezett erős széllökések nyomán
Maros megye kilenc településén közel ezerháromszáz felhasználó maradt villanyáram
nélkül, főként amiatt, hogy a
légi vezetékekre fák zuhantak.

Szer Pálosy Piroska

Maros megyében hétfőn délelőtt
tizenegy óráig a Ratosnya–Palotailva közötti vezetékre zuhanó fák
miatt négy településen maradtak
villanyáram nélkül. Az Andronyászán, Funtinelen, Feketegödén,
Csobotányon bekövetkezett áramkimaradás 457 fogyasztót érintett,
hétfőn hajnali 4 órától a hibaelhárításon dolgozott az Electrica Rt. csapata. A Szászrégen–Erdőcsinád
szakaszon négy település maradt
villanyáram nélkül: Nagy- és Kisszederjes, Kisillye és Marosjára. A
345 fogyasztót érintő hibaelhárításra délelőtt tíz órakor vezényeltek
ki egy csapatot. A Jedd–Ikland közötti légi áramvezetéken történt
meghibásodás miatt Nyárádszeredában 438 fogyasztó maradt áram
nélkül éjjel 1 órától, a hibaelhárító
csapat ott is azonosította a meghibásodás forrását, hétfőn azon dolgoztak. Amint az Electrica Rt.
összesítéséből kiderült, a vasárnap
esti szélvihar nyomán három vona-

lon rongálódott meg részlegesen a
villanyhálózat, tizennégy transzformátorállomás maradt áram nélkül,
kilenc településen volt áramkimaradás, és három csapat dolgozott
azon, hogy 1275 fogyasztó háztartásában újra zavartalan legyen az
áramszolgáltatás.
Kidőlt fák okoztak károkat
A megyében jelentősebb anyagi
kárt egyelőre Marosludasról jelentettek, 18.27 órakor riasztották a
katasztrófavédelmi felügyelőséget,
mivel a szél két háztetőt röpített egy
harmadikra, valamint egy személygépkocsira. Szászrégenben 18.41
órakor a Szarvas/Cerbului utcában
kerítésre és gázvezetékre zuhanó fát
távolítottak el a szakemberek. Marosvásárhelyen három perccel később a Szamos utcában gépjárműre
zuhant fa miatt riasztották a katasztrófavédelmiseket. Azt követően
nyolc perccel pedig az Aurel Filimon utcában újabb kidőlt fától próbálták felszabadítani az úttestet és a
járdát, majd az Argeşului és Forradalom utcában is kidőlt fákat kellett
eltávolítsanak. Ugyancsak vasárnap
az esti órákban a Székely Vértanúk
utcában a vezetékeket veszélyeztető
letört faágat kellett levágjanak, ezáltal megelőzték a villanyvezetékek
megrongálását. Petelén fémtáblát
távolítottak el az úttestről, a Bisztra
völgyében három kidőlt fától kellett
megszabadítsák az úttestet és egy
gépjárművet. A Bukarestből Marosvásárhely irányába tartó Interregio
145-ös vonat közlekedése Gödemesterháza és Palotailva között szünetelt a vágányokra zuhant két
fenyőfa eltávolításáig.

Gyorsriasztási rendszer
és tájékoztató kampány

Országos katasztrófavédelmi mérleg

A vasárnapi vihar után: 8 halott, 137 sebesült

A Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU) összesített adatai szerint a
vasárnapi vihar 15 megye
(Arad, Beszterce-Naszód,
Bihar, Brassó, Fehér, Hunyad, Hargita, Iaşi, Kolozs,
Maros,
Krassó-Szörény,
Máramaros, Szilágy, Suceava és Temes) 212 települését
sújtotta.
Az
ítéletidőben 145 személy
sérült meg, közülük 8-an
életüket vesztették.

Arad megyében egy, Beszterce-Naszód megyében két,
Temes megyében öt személy halálát okozta a vasárnap pusztító
vihar – közölte az országos katasztrófavédelem hétfőn. Fehér
megyében 6, Arad megyében 15, Bihar megyében 35,
Beszterce-Naszódon 15, Kolozs megyében 5, Hunyad
megyében egy, Máramarosban 10, Szilágy megyében
egy, Temes megyében 49 a sérültek száma. A mentőakciókban több mint ezer tűzoltó vett részt, 204, a vihar
miatt bajba jutott személyt kellett kimenteni. Országszerte 137 háztetőt sodort el a szél, 290 fa dőlt ki, 35
gépkocsi rongálódott meg – adta hírül az Agerpres. Az
áramellátás 13 megye 568 településén szakadt meg, a
szolgáltató munkatársai továbbra is dolgoznak a meghibásodások kiküszöbölésén. Carmen Dan belügyminiszter az ítéletidő által leginkább sújtott övezetbe,
Temes megyébe utazott tegnap, ahol Mihai Tudose
kormányfő részvételével összeül a válságstáb.
Közel 200 000 lakos maradt villanyáram nélkül
A Mediafax hírügynökségnek Mihai Tudose elmondta, a mintegy 500 település csaknem 200 000 lakosa a tegnap délelőtti órákban még mindig
villanyáram nélkül volt. A kormányfő hangsúlyozta, a
legsürgősebb a vasárnap esti viharban megsérültek ellátása, illetve a vasúti közlekedés helyreállítása.
„Még vannak olyan emberek, akik különböző helyeken ragadtak, pl. akik a hegyekben voltak, este akartak
hazamenni, de már nem tudtak. 42 vasúti szakaszon
állt le a forgalom, több száz település maradt villany-

Sistem Alert néven dolgoz ki a kormány egy telefonos gyorsriasztási
rendszert a telefonszolgáltatókkal, a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség,
az Országos Hírközlési Hatóság (ANCOM) és a különleges kommunikációs szolgálat (STS) közreműködésével – tájékoztatta az Agerpres hírügynökséget a kormány közleménye.
„A Sistem Alert a mobilszolgáltatók előfizetőinek küld majd specifikus
üzeneteket vészhelyzet esetén, más országokban használt rendszerekhez
hasonlóan. Nem egy egyszerű SMS-üzenetet fog küldeni. A riasztásokat
egy adott régióban tartózkodó személyek kapják meg, szélsőséges időjárás, tűzvész, robbanásveszély vagy egyéb kockázatos esetekben” – pontosított a kormány. A műszaki megoldásokról a tárgyalásokat tegnap
kezdték meg a szakemberek. A telefonos gyorsriasztási rendszer bevezetésével párhuzamosan egy tájékoztatókampányra is sor kerül, hogy
megtaníthassák a lakosságnak a rendszer működését – tájékoztatott
a kormány.

19 millió lejes beruházás Jedden

(Folytatás az 1. oldalról)
De ami még szomorúbb, hogy a
legtöbb épület annyira rozoga állapotban van, hogy veszélyt jelentenek a bennük lakókra.
A jeddi „való világ”
Jedd községben ezer embernek –
ami a munkaképes lakosság 80 százalékát teszi ki – nincs munkahelye.
Az itt lakók több mint felének csak
elemi végzettsége van, 350-en általános iskolát végeztek. Az iskolakerülő gyerekek száma 13 százalék, és
ami a legszomorúbb, 290-en analfabéták. Ez a mai valóság Jedd községben! A helyzet javítására hivatott
19 milliós projekt a mélyszegénység felszámolását célozza meg.
Segít abban, hogy 290 gyerek iskolába járhasson, hogy 300 személy
olyan szakképesítést szerezzen,
amellyel el tud helyezkedni a munkaerőpiacon, 200 vállalkozó szellemű fiatal kap megfelelő képzést,
40 vállalkozás beindítását segítik
elő. Ezen túlmenően egy szociális
ellátási központot hoznak létre, ahol
600 személy részesül szociális és
orvosi ellátásban, kezelésben és a

higiéniai szabályok oktatásában.
150 családnak segítenek abban,
hogy javuljanak a lakhatási körülményeik. A házakat tatarozzák, fűtési rendszert szerelnek, csatlakoztatják a villany- és vízhálózathoz. Az ingatlanok tulajdonviszonyi
iratait intézik, és a személyi iratok
nélküli gyermekeket anyakönyvezik, hogy hozzáférhessenek az állami támogatásokhoz.
A projekt lebonyolítói széles
körű kampányt folytatnak majd
annak érdekében, hogy felkeltsék
az üzleti szféra és a nonprofit szervezetek figyelmét a Jedden bekövetkező fejlődési folyamatra.
25 ezer eurós támogatás
a vállalkozásoknak
– Nagyon komplex pályázat a
mienk, sok pontot érint. A cél az,
hogy 2020 végéig lényegesen javítsunk a szegény sorsban élő családok helyzetén, hogy felzárkóztassuk őket, s legalább aki akar,
tudjon beilleszkedni a közösségbe.
Továbbá azt szeretnénk, hogy az új
vállalkozások, a munkaerőképzés
révén fejlesszük a helyi gazdasági

közösséget. Lényeges, hogy negyven cég 25 ezer euróban részesül
vállalkozásfejlesztésre. Itt az alkalom, éljenek a lehetőséggel! – fogalmazott Bányai István, Jedd
község polgármestere.

áram nélkül. Reméljük, hogy a mai nap folyamán sikerült elhárítani ezeket a károkat” – nyilatkozta a miniszterelnök hétfő reggel a közszolgálati rádiónak adott
nyilatkozatában. Akárcsak előző este, ismételten közölte, hogy szükség van egy alkalmazásra, ami vészhelyzetben értesíti az embereket a rájuk leselkedő
veszélyről.
„Nem lehet intézkedést foganatosítani a vihar vagy
a szélvihar ellen. Mától viszont prioritás egy funkcionális vészjelző rendszer kidolgozása. Egyeztettem a
szakemberekkel arról, hogy a mobiltelefonos rendszerek segítségével értesítsék azokat az embereket, akik
éppen olyan környéken tartózkodnak, ahol hasonló meteorológiai jelenségek várhatók. Együtt kell működnünk a katasztrófavédelemmel és a mobiltelefonszolgáltatókkal. (...) Nem lehet szó fizetős applikációról, tehát legyen ingyenes” – fejtette ki Mihai Tudose.
A Mediafax úgy értesült, hogy a Temes megyei
rendőrség öt bűnvádi eljárást indít gondatlanságból elkövetett emberölés miatt azoknak a személyeknek az
ügyében, akik életüket vesztették a vasárnap esti viharban; négyükre fa zuhant, egy személyre pedig Temesvár kapuja a Lugosi úton. Ancuţa Morariu, a Temes
megyei rendőrség szóvivője hétfőn a Mediafax tudósítójának elmondta, az öt haláleset ügyében bűnvádi
eljárás indult. „Valamennyi esetben
gondatlanságból elkövetett emberölés a gyanú, a rendőrök megkezdték
a nyomozást” – részletezte az illetékes. A vasárnap esti erős viharban
Temes megyében öt személy vesztette életét. Hárman Buziásfürdőn
haltak meg, miután egy parkban fa
zuhant rájuk, egy nőt a temesvári állatkertben ütött agyon egy faág, egy
24 éves fiatal a Lugosi úton haladt
az autójával, amikor rázuhant a
város bejárati kapuja. A kaput különben két éve renováltatta a helyi
önkormányzat, a város költségvetéséből több mint 50 000 eurót fizettek ki erre a célra egy
magáncégnek.
(Agerpres/Mediafax)

Ciprian Sabău projektmenedzser
részletesen ismertette a projektet,
melyben részt vesz Jedd Polgármesteri Hivatala, a jeddi Benedek
Elek Általános Iskola, a Szociális
Újítás Egyesület, a RHEMA Alapítvány és az Unic Sports Kft.
Ştef Gheorghe, a megyei Munka-

erőközvetítő Hivatal vezetője arról
biztosította a projekt felelőseit,
hogy minden segítséget megadnak
a munkaerő-képzés tekintetében.
A projekt menetéről és eredményességéről három év leforgása
alatt folyamatosan tájékoztatnak a
munkatársak.

Fotó: Nagy Tibor

Sógor Csaba: Ne legyünk közömbösek
az EU jövőjéről szóló kérdéseket illetően
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Az Egyesült Királyság távozik
az Európai Unióból. Sógor
Csaba szerint nekünk, romániai magyaroknak minden
változásban a lehetőséget
kell meglátnunk. Az RMDSZ
európai parlamenti képviselőjével az elkövetkezendő
időszak egyik fontos európai
napirendi pontjáról, a Brexittárgyalásokról, az EU jövőjével kapcsolatos kérdésekről
és a kisebbségi érdekérvényesítés lehetőségeiről beszélgettünk.

– Az Európai Unió jövőjét illetően súlyos kérdéseket vet fel az
egyik nagy tagállam, az Egyesült
Királyság távozása. Vannak, akik
szerint a britek nélkül is volt és lesz
EU, és vannak, akik úgy gondolják,
Fotó: Biró István
hogy az unió csak veszíthet a britek
kilépésével. Önnek mi a vélemé- szorítása. Azonban ahogyan elkezdődtek a kilépési tárgyalások, a válnye?
lalkozások arra figyelmeztettek,
– Mindkét állításban van igaz- hogy munkaerőhiány léphet fel az
ság. Az első mellett szól az, hogy országban, ha a brit állam nem enbár az Egyesült Királyság nagyon gedi be a kelet-európai munkaválelkötelezett volt az egységes belső lalókat. Nyilvánvaló, hogy nem
piac kialakításában, más területen lehet egyik napról a másikra azt
többször is lassította az uniós integ- mondani, hogy mától nem fogaráció folyamatát. Sokan úgy látják, dunk benneteket, hiszen a brit gazhogy a britek kilépése megkönnyít- daságnak
szüksége
van
a
heti egy mélyebb szociális Európa kelet-európai munkavállalókra.
vagy egy megerősített közös vé- Nagy kérdés, hogy képesek leszdelmi politika létrehozását. Másfe- nek-e boldogulni e nélkül a munkalől pedig az is biztos, hogy minden erő nélkül, de erre a helyzetre már
válás nehéz, és ez mindkét fél szá- nekik kell megoldásokat találniuk.
mára fájdalmas lesz. Abban is A mi feladatunk mindeközben az,
sokan egyetértünk: csak akkor van hogy megvédjük az uniós államszükség a „több” Európára, hogyha polgárok jogait. Az EPP-képviselőaz egy „jobb” Európa is. Szélesebb csoport határozottan kiáll amellett,
családunk, az Európai Néppárt hogy nem szabad megosztani az ál(EPP-képviselőcsoport) – amely lampolgárokat: nincs olyan, hogy
frakciónak az Európai Parlament- első vagy másodosztálybeli államben mi, RMDSZ-es képviselők is polgár, csak uniós állampolgár létagjai vagyunk – álláspontja szerint tezik! Amennyiben az Egyesült
a történelem meg fogja mutatni Királyság a kilépési tárgyalások
majd, hogy a Brexit egy hatalmas alatt kiutasítással fenyegeti a terühiba volt, amely mindkét fél szá- letén dolgozó uniós állampolgáromára sok kárt okoz majd. Ennek el- kat, akkor nem fogjuk támogatni az
lenére nekünk tiszteletben kell EU27-tel való új kereskedelmi
tartanunk a britek szándékát, és együttműködés kialakítását. Az
azon kell dolgoznunk, hogy meg- uniós állampolgárok jogainak védelme a tárgyalások során egyértelerősítsük az EU27-et.
műen az egyik legfontosabb
Ha kisebb családunk, a romániai szempont lesz az Európai Néppárt
magyarság érdekeire gondolunk, számára.
akkor ugyanazt tudjuk elmondani,
Ezt a szempontot szeretnénk
hogy számunkra egy erősebb EU
jelentheti a jövőt. Nekünk minden megerősíteni a jelenleg kidolgozás
változásban a lehetőséget kell meg- alatt álló, az EU állampolgárságról
látnunk.
szóló jelentésben is, mely témának
felelőse vagyok az Európai Parla– A Brexit tükrében mire számítment LIBE szakbizottságában.
hatnak azok a kelet-európai munCélom az, hogy a jelentés kikavállalók, akik az Egyesült
mondja: a kilépési tárgyalások
Királyságban dolgoznak? Hogyan
során a szabad munkavállalás jogátudja védeni az Európai Unió az ő
val élő uniós állampolgárok érdekei
érdekeiket?
minden más érdekkel szemben
– Egyértelmű, hogy a tavalyi előnyt kell élvezzenek, ezt az uniós
Brexit-népszavazás egyik fő moz- alapjogot tiszteletben kell tartani.
gatórugója volt az uniós munkavál- Ugyanakkor azt is próbáljuk rögzílalók
migrációjának
vissza- teni ebben a szabályozásban, hogy

ne legyen semmiféle különbségtétel az uniós állampolgárok között,
minden EU-s állampolgár ugyanolyan feltételek teljesítésével szerezhessen az Egyesült Királyság
területére szóló tartózkodási jogot.

– Korábban azt nyilatkozta, hogy
a jogos panaszok és kritikák ellenére az Európai Unióhoz való csatlakozás volt a legjobb dolog, ami
Romániával és benne velünk, magyarokkal történhetett.
– Valóban így gondolom, és ezt
továbbra is fenntartom. Még akkor
is, ha egyesek szerint túl lassú a haladás, soha nem szabad elfelejtenünk, hogy honnan indult ez az
ország és hol tartunk most. Ha a
szomszédságunkban lévő nem
uniós államok helyzetére gondolunk, akkor is láthatjuk, hogy a Romániában
történt
előrelépés
letagadhatatlan. Nyilván a hosszú
távú cél az, hogy beérjük az EU éllovasait a jogállamiság kereteinek
biztosítása, a gazdasági fejlettség,
a társadalmi kohézió vagy éppen a
politikai kultúra kialakítása terén.
Ezért is fontos, hogy ne legyünk
közömbösek az EU jövőjéről szóló
kérdéseket illetően, hiszen akkor a
saját jövőnkkel kapcsolatban válunk érdektelenné. Az EU olyan
fejlesztések támogatására nyújt forrásokat, amelyekre egyébként nem
lenne lehetőségünk. Az unión belüli egyenlőtlenségek felszámolása
most sürgetőbb kérdés, mint valaha, a felzárkózást pedig nagyban
elősegítheti az uniós támogatások
hatékonyabb felhasználása.

tagállamok bérszínvonala csak lassan zárkózik fel a régi tagállamokéhoz. Mindnyájan tudjuk, hogy
nincs rendben az, hogy ugyananynyiba kerül a tej itthon is, mint
Nyugaton, de a fizetéseket idehaza
teljesen másképp mérik. Ilyen körülmények között törvényszerű,
hogy a munkaerő Nyugatra vándorol, ez pedig további versenyhátrányt okoz a munkaerő nélkül
maradt tagállamok számára. Nem
kérdés, hogy a gazdasági fejlődés
egyik biztosítéka a szakképzett
munkaerő. Ezért foglalkozunk a
munkaügyi bizottságban kiemelten
a készségfejlesztés és az átképzések témájával is. Romániának minden eszközt ki kellene használnia
azért, hogy a munkaképes fiatalok
ne kényszerüljenek külföldi munkavállalásra, illetve, hogy a nyugati
államokban értékes munkatapasztalatot szerzett dolgozókat megpróbálja hazahívni, tudásukat itthon
kamatoztatni.

Mi azt képviseljük Brüsszelben,
hogy az EU27 megerősítése érdekében tovább folytatódjon a felzárkóztatási politika, hogy ne
szűnjenek meg az uniós források,
amelyek a régióba érkeznek.
Az erős kohéziós politika fenntartása számunkra létfontosságú. A
felzárkóztatási politikának az is
célja, hogy a tagállamok közötti
különbségek a bérszínvonal tekintetében
is
számottevően
csökkenjenek. Meggyőződésem,
hogy Európa jövője azon is múlik,
hogy a tagállamok közötti és az
egyes tagállamokon belüli egyen– Unión belüli egyenlőtlensége- lőtlenségek csökkenni fognak-e.
ket említ. Mit gondol, hogyan lehet Egy biztos, hogy a hazai életszínezeket a különbségeket kiegyensú- vonal növelése kizárólag az Európai Unión belül valósulhat meg.
lyozni?
– A gazdasági változások nem
egyik évről a másikra mennek
végbe, viszont egyértelműen látszik, hogy az újonnan csatlakozott
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– Tíz éve dolgozom az Európai
Parlamentben, munkám legfontosabb részének a kisebbségi jogok
védelmét, a kisebbségi érdekérvényesítést tartom. Elértük azt, hogy
az őshonos kisebbségek kérdésével
számos uniós dokumentum foglalkozik, amelyeket kisebbségvédelmi
munkánk során idehaza is hivatkozási alapként használhatunk. Nap
mint nap azon dolgozunk, hogy ne
szülessenek olyan uniós döntések,
amelyek figyelmen kívül hagynák
a mi szempontjainkat. Ez egy nagyon aprólékos, sokszor idehaza
kevésbé látható törvényhozási
munka része, de fontos a közösségünk számára. Célunk természetesen az, hogy hosszú távon
szülessen egy jogi kötőerővel bíró
kisebbségvédelmi keretszabályozás. Ugyanakkor folyamatosan arra
biztatjuk és emlékeztetjük az unió
tagállamait – köztük Romániát is
–, hogy tanulják el a jó példákat, alkalmazzák és ültessék gyakorlatba
őket.

Az Európai Unió lehetővé tette
számunkra azt, hogy nemzetközi
szinten is rámutathassunk a közösségünket ért jogsérelmekre, és akár
más nemzeti kisebbségekkel közösen is kiállhassunk az érdekeinkért.
Ezt tesszük most a Minority Safepack európai polgári kezdeményezés keretében is, ezért fontos, hogy
minél többen aláírjuk és támogassuk ezt a beadványt. De a munka
ezzel párhuzamosan az Európai
Parlamenten belül is zajlik. Hogy
csak néhányat említsek: megszerveztük az első közmeghallgatást
az Európai Parlamentben az őshonos nemzeti kisebbségek helyzetéről, ilyen találkozóra korábban
sosem került sor, az EPP-képviselőcsoport elsőként felvállalta a kérdést. Másfelől megszavaztuk azt a
jelentéstervezetet, amely egy európai ellenőrzési mechanizmus bevezetésére tesz javaslatot. Ez a
rendszer nyomon követné a tagállamokban a jogállamiság, a demokrácia és az alapvető emberi jogok
érvényesülését. Több módosító javaslatot is benyújtottunk, elégtétel
számunkra, hogy az egyik módosításom révén a törvénykezés betartására való felhívás a nemzeti
kisebbségek jogainak betartására is
vonatkozik.

Bízom benne, hogy sikerül bevinni a fentiekben említett EU-s állampolgárságról szóló jelentésbe is
azt a fontos gondolatot, hogy az európai állampolgárság csak akkor
nyerhet teljes értéket, ha minden
tagországban nyomon követik a
nemzeti kisebbségek jogainak ér– Kisebbségi érdekérvényesítés vényesülését is. Ez az a legfontoterén Ön szerint mit hozott szá- sabb gondolat, amely az európai
munkra az unió, és milyen lehető- parlamenti munkámat évek óta véségek állnak még előttünk?
gigkíséri. (x)
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Az iskola korszerűsítésére pályáznak

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Új, korszerű napközi épül

Összességében véve, községszinten nincs gond a gyereklétszámmal,
viszont
a
deményházi apróságokat már
egy éve a nyárádremetei óvodába viszik iskolabusszal, és
hamarosan a vármezői és deményházi kisiskolásokkal is
hasonlóan kell majd eljárni,
annyira kevés a gyerek e két
településen. Ezért az önkormányzat a községközpontban
új napközit épít, és az iskola
teljes felújítására és bővítésére pályázik.
előbb-utóbb az elemi osztályosokat lehet majd pályázni, ebből manzár-

Magyari Péter polgármester elmondta, a 2016–2017-es tanév
végén 580, most, a 2017–2018-as
tanév elején pedig 610 óvodás és iskolás gyerek van községszinten. A
községközpontban az óvodában
meg az iskolában is teremhiánnyal
küszködnek, ezért nagy szükség van
a bővítésre és egy új napközire.
A csekély gyereklétszám Deményházán és Vármezőn okoz gondot, a deményházi iskola esetében
idén is kérdéses volt, hogy jóváhagyják-e az elemi osztály indítását,
annyira kevés a gyerek. A deményházi óvodásokat reggelente már tavaly óta Remetére hozza az
iskolabusz, mert három gyerek volt
az oviban.
– Deményházán és Vármezőn
van veszélyben az iskola a csekély
létszám miatt. Deményházáról

is be kell majd hozni Remetére,
mert néhány gyerekért nem érdemes
fenntartani az iskolát, fűteni egy
nagy épületet. Vármezőn óvoda és
elemi iskola van, ott az óvodában
valamivel jobb a helyzet, de az
elemi osztályosok közül már sok
gyereket most is a községközpontba
járatnak a szülők. Mikházán egyelőre nincsenek létszámgondok, sőt
az utóbbi időben több a gyerek –
mutatott rá a községvezető.
Mint mondta, régóta szeretnének
pályázni a községközponti iskola
teljes felújítására és bővítésére, már
2015-ben előkészítették az erre vonatkozó pályázatot.
Októberre várható egy kiírás a regionális operatív program keretében, ezúton próbálnak majd
finanszírozást szerezni erre a célra.
Előreláthatólag 600 ezer euróra

Hobbiból turisztikai programcsomag

dot húznának a régi épületrészre,
ahol négy új osztálytermet, egy amfiteátrumot alakítanának ki, továbbá
kicserélnék a tetőzetet. A bővítéssel
megszűnne a teremhiány, és van iskolabusz, tehát könnyen megoldható a vármezői és deményházi
elemi iskolások községközpontba
való szállítása.
A polgármester hozzátette, egyelőre távlati terv, viszont az elképzeléseik szerint a deményházi iskola
épületét idősotthonként lehetne
majd hasznosítani, amennyiben tudnának pályázni erre a célra, a vármezői tanintézetben pedig egy erdei
táborhelyet szeretnének majd kialakítani, ahol nyárádmenti vagy akár
Maros megyei gyerekeknek lehetne
táborokat szervezni.
Tavasszal kezdik a napközi építését
A polgármester elmondta, mivel
a községközponti óvodában helyszűkével küszködnek, és a szülők
részéről régóta igény mutatkozik a
napközis programra, 2016-ban benyújtottak egy 700 ezer euró értékű
pályázatot egy új, korszerű, kétszintes napközi építésére. Elnyerték az
uniós finanszírozást, alá van írva a
szerződés, hamarosan sor kerül a
közbeszerzésre, hogy kiválasszák a
kivitelezőt, és remélhetőleg tavaszszal elkezdődhet az építkezés. Az új
tanintézet a jelenlegi óvoda mellett
kap helyet, és benne hat terem várja
majd az apróságokat.

Kirándulás retró katonai teherautókkal

Minimum nyolc-, legtöbb 42
fős csoportok számára szervez
két-, illetve hat-nyolc órás kirándulásokat retró katonai teherautókkal Vármező környékén a
helybéli Birtók Attila. A turisták
amellett, hogy idegenvezető kíséretében megcsodálhatják a
festői környéket, a program
részeként egy rusztikus pikniken is részt vehetnek.

A Nyárádmentén igen nagy szükség van hasonló programokra, hiszen adott a festői táj, közel van
Szováta, amely vonzza a turistákat,
viszont viszonylag kevés a lehetőség, hogy a távolról érkező vendégek tartalmasan eltölthessék itt a
szabadidejüket.
A vármezői Birtók Attila évek óta
turizmussal foglalkozik, és hobbiból
indult az ötletes kezdeményezés, a
Safari Tours névre keresztelt turisztikai programcsomag.
– Öt éve sikerült beszerezni az
első katonai teherautót, amiről húsz
éve álmodtam, de tudtam azt, hogy

ezeket az ötvenéves autókat hiába
restaurálom, ha majd a garázsban
tartom és simogatom, inkább érdemes lenne kihasználni őket. Lévén
hogy lassan 15 éve turizmussal foglalkozom, gondoltam, hogy összekombináljuk a kellemest a
hasznossal, és az ide látogató turistákat elkalauzoljuk a hegyekbe ezekkel a kocsikkal, hogy megmutassuk
nekik a környéket, kicsit másként.
Ez is a jelmondatunk: Explore the
nature in a different way (Ismerd
meg a természetet, kissé másként).
Van egy 2 óra 15 perces alapprogramunk, ami valójában egy kirándulás ezekkel az autókkal úgy, hogy
menet közben idegenvezetés folyik,
mesélünk a környékről, a hegyekről,
a vár történetéről, a hegytetőn egy
piknikkel egybekötött szünetet tartunk, megkínáljuk a vendégeket egy
kis házi finomsággal. A Görgényihavasokban autózunk, 15 km-es útvonalat teszünk meg, és az
Égerfás-tó mellett is elhaladunk, ami
egy érdekessége a környéknek, már

csak azért is, mert körülbelül 5 éve ide
települt egy szürke gém kolónia. Érdekesség, hogy Duna-deltai vízimadarak
élnek itt. A tó valójában miniatűr változata a Gyilkos-tónak, és nagyon változatos a bioszférája – ismertette a
látványosságokat Birtók Attila. Mint
mondta, együttműködnek a Szováta
és Vármező között közlekedő nosztalgiavonat üzemeltetőivel, összekötötték a programjukat velük, azaz, ha
szeretne valaki a vonatozás után benevezni egy túrára, akkor erre lehetőséget biztosítanak. Nyáron a
különböző helyszíneken elhelyezett
ismertető plakátok révén, illetve
egyes panzióknál tájékoztatják a vendégeket erről a programlehetőségről,
ugyanakkor a nyárádmenti információs iroda ajánlataiban is szerepelnek.
Évente több száz turista fordul meg
náluk, zömében az ország különböző
részeiből, de akadnak magyarországi,
illetve holland vendégek is. Júliusban,
augusztusban van a csúcsidény. Vármezőn a Halászcsárda parkolójából
indulnak az autók, napi három túra
van a programban, de általában napi
kettőt tesznek meg. Egy alkalommal
45 személyt tudnak elvinni kirándulni, három autó áll a rendelkezésre.
Birtók Attila elmondta, van egy
programcsomagjuk, ami körülbelül
egy 8 órás túrát jelent a Görgényihavasokban, a Mezőhavas több mint
1700 méteres Szálka csúcsára szoktak ellátogatni, de erre általában szezonon kívül lehet benevezni.

Igyekeznek minden pályázati
lehetőséget kiaknázni

Ottjártunkkor több nyertes
pályázatról is beszámolt a
község vezetője, igyekeznek
minden lehetőséget kiaknázni. Az országos vidékfejlesztési program (PNDR)
keretében nyertek finanszírozást a szennyvízhálózat kiépítésére. Ennek köszönhetően
elkészül a gerincvezeték a
főút mellett Nyárádremetén,
Köszvényesen, Mikházán és
Deményházán, valamint megépül az ülepítőállomás is.

Ez mintegy a beruházás első
része, amely munkálatnak remélhetőleg már idén októberben nekifognak, ugyanis lezárult a kivitelező
kiválasztására kiírt közbeszerzés.
A szennyvízhálózatot egy második szakaszban tovább bővítik, erre
a helyi fejlesztések országos programja (PNDL) keretében nyertek
tízmillió lejes finanszírozást, és előreláthatólag októberben nyújtják be
a szerződés aláírásához szükséges
dokumentációt. A szóban forgó második szakaszban kiépítik a szennyvízhálózatot a mellékutcákban is.
A polgármester elmondta, Vármező egyelőre kimaradt a csatornázási projektből, ugyanis nem
akarták tönkretenni az alig egy éve
lefektetett új aszfaltréteget, de úgy
van elkészítve a terv, hogy két-

három év múlva Vármezőt is bármikor rá tudják majd csatlakoztatni
a hálózatra.
A pályázatok kapcsán a község
vezetője kifejtette, megnyertek egy
uniós projektet, aminek köszönhetően leaszfaltozzák a községben a
nagyobb forgalmú, főbb utcákat,
összesen 7,5 km-t. Bele van foglalva többek között Vármezőn a
vasútállomás felé vezető hatszáz
méteres szakasz, a községközpontban több utca, Mikházán az intézetig, valamint a falu végéig vezető
községi út, Köszvényesen pedig további két utca. A polgármester reméli, hogy rövidesen aláírják a
szerződést, és kezdődhet a licit a kivitelező kiválasztására. Ha ez a beruházás lezárul, községszinten az
utcák 35-40 százalékában aszfalton
lehet majd közlekedni.
Szintén az országos vidékfejlesztési program keretében nyert támogatást a község a vármezői
művelődési otthon felújítására,
amely munkálathoz még az idén
hozzáfognak. Ugyanakkor benyújtották a projektet a köszvényesi kultúrotthon korszerűsítésére. A Leader
program keretében egy multifunkcionális munkagépet szeretnének vásárolni, amellyel a sáncok, zöldövezetek karbantartását, télen pedig a hóeltakarítást is meg tudnák oldani.

Idén főként hazai látogatók
kértek útbaigazítást

Idén főként romániai, tavaly
inkább külföldi turisták fordultak meg a Nyárádremetén
Leader-pályázattal létesített
turisztikai információs irodában, amely a Nyárádmente
értékeit hivatott népszerűsíteni.

A Nyárádremete központjában, a
főút mentén lévő, rusztikus hangulatú épületben két alkalmazott fogadja és látja el tanáccsal a
környékbeli látnivalókról és programlehetőségekről érdeklődő turistákat. A helyszínen a nyárádmenti
településeken fellelhető látnivalókat összesítő minőségi, színes
kiadványok, turistatérképek is kaphatók.
Nyulas Piroska, az iroda munkatársa ottjártunkkor elmondta, sokan
megállnak útban Szováta felé, idén
zömében romániai kirándulók tértek be hozzájuk, tavaly pedig a külföldi turisták voltak többségben,

Fotó: Nagy Tibor

jártak már náluk francia, belga, izraeli családok, baráti társaságok,
akik a környék látványosságai kapcsán kértek útbaigazítást, vagy szálláshelykeresésben segítséget. A
látogatóknak a természeti, illetve
vallással kapcsolatos látványosságok mellett, ami iránt igen nagy érdeklődést mutatnak a turisták,
programlehetőségeket is kínálnak,
többek között figyelmükbe ajánlják
a nosztalgiagőzöst Szováta és Vármező között, a vármezői „szafaritúrát”, a pisztrángászatot, a mikházi
rendezvényeket, a harasztkereki
gyógylovaglást, és lovas túrákat.
Az iroda két alkalmazottja kezeli
a környéket népszerűsítő honlapot
is, ahol elérhetőek a nyárádmenti
szálláshelyek, foglalási lehetőséggel, az éttermek, látványosságok,
valamint a turisták szórakoztatását
célzó programlehetőségek. Másfél
év alatt 57 ezer látogatója volt a
honlapnak.
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Szerkeszti: Vajda György

A Görgényi-havasok

Jellegzetessége, hogy nem egy főgerinc köré szerveződő hegytömb, hanem szélesebb területen a Maros völgyétől a Libán-hágóig
terjed, északon a Kelemen-havasok, keleten a Gyergyói- és Maroshévízi-medence határolja. Két főgerince van: az Észak-Görgény a
Maros völgye és a Bucsin-tető közötti rész, amely két egykori vulkáni kúpot foglal magába, a Fancsalt (1681 m) és a Nagymezőhavast (1777 m), míg a Dél-Görgénynek, amely a Bucsin és
Libán-hágó között található, két jelentősebb egykori vulkáni alakzata a Somlyó (1575 m) és a Délhegy (1695 m). A Görgényi-havasok
a földtörténet harmadkorában keletkezett. A vulkánok megmaradt
peremei szakadékos, meredek felszínt képeztek ki, melynek ormai
uralják a vidéket. Az esővíz mély völgyeket ásott a lávás kőzetbe,
melyen gyors vizű patakok, csermelyek zúdulnak alá. Gazdag a növény- és az állatvilága. Átlagosan a hegyvidék 35-40 %-át borítja
erdő, amely a legnagyobb arányban bükk- és fenyőerdő. 700-800
métertől felfelé már a tűlevelűek vannak többségben. Luc- és vörösfenyőből hatalmas, összefüggű erdők alakultak ki. A Görgény
völgyében a vörösfenyő a legfontosabb tényező, de megtaláljuk itt
a ritkaságszámba menő gyönyörű cirbolyafenyőt is, például a védett
területté nyilvánított Barta- és Beles-tetőkön. A fennsíkok mezőin,
hegyi tisztásokon gazdagon nőnek a vadvirágok. A magasabb
domb- és hegyvidéken a tavaszi kikerics meg az őszi sáfrány virít
nagy táblákban. A Küküllők közti fennsíkokon a tölgyerdők, fennebb a bükkösök dominálnak. Málnát, erdei szedret szinte mindenhol találunk, ahol erdőirtás volt. Védett növényei, mint pl. a
tiszafenyő, a boldogasszony papucsa és a sárga tárnics gyérebben a
Kárpátok más vidékein is megtalálhatók. A Görgényi-havasoknak
nagyon gazdag és változatos az állatvilága, melyek nagy része védett. Ezek közül említésre méltó a barnamedve, a fekete medve, a
kárpáti szarvas, a siketfajd, a vaddisznó, a farkas, a róka, a vadmacska, a nyest, a hiúz; az alsóbb övezetekben nagy számban él őz,
mókus, borz, vadnyúl. A madarak közül gyakran találkozhatunk
fajdkakassal, siketfajddal, uhuval, fakopánccsal, egerészölyvvel, fülesbagollyal, fülemilével, szirti sassal stb.
Az alábbiakban néhány gyalogtúrát ajánlunk. A Görgényi-havasok némelyik útvonala kerékpárral is járható, a magasabb szakaszokon azonban a szekér- vagy traktorutakon nehezebben lehet
haladni.

Nagymezőhavas (1777 m)
Szováta – Kis-Nyárád völgye –
Nagymezőhavas
A Görgényi-havasok legmagasabb csúcsa legkönnyebben Szovátáról érhető el. Megközelíthető
még Vármezőről a Kis-Nyárád völgyén (kék pont), illetve a Bucsintetőről is, azonban, mivel az utóbbi
két útvonal gyengén vagy egyáltalán nem jelzett szakaszokon is
vezet, a járhatóbb változatot ajánljuk. A kék sávval jelzett turistaút
Szováta központjából indul, majd
a Patakmajor mellett a Sebes-patak
völgyében levő fakitermelő utat
kell követni. Mintegy 6 km után elhagyjuk a Mogyorósi sípályát,
majd balra fordulva keskenyebb erdőkitermelő úton elérünk a sebesfői erdészházig. Innen következik
egy kis kapaszkodó ritkás erdőben,
helyenként a távolban megpillanthatjuk Szovátát. A tető alatt az útvonal találkozik a Cserepeskő,
Dürgő ház irányából érkező piros
ponttal jelzett úttal, majd borókásba
érve haladunk tovább. Ajánlatos az
ösvényt követni, mivel a tetőn több
vadcsapás, mellékösvény is van,
amelyek eltéríthetnek úti célunktól.
A jelzéseket követve mintegy félórás gyaloglás után elérhetjük a csú-

csot, miután jobb kéz felől elhagyunk egy magaslest. Érdemes a
csúcs körül több helyen is körülnézni, mivel innen szép időben a
Görgényi-havasok összes mellékgerince, csúcsa látható.
A közepes nehézségű útvonal
hossza 20 km, 1300 méteres szintkülönbséggel. Menetidő kb. 7 óra.
Jelzés: kék sáv és a végén piros pont.
Jód-mező (1150 m)
Ratosnya – Lisztes-bérc –
Borta-tisztás – Szeles-tető – Jódmező – Ruszu-mező – Ratosnya
A Maros völgyéből leginkább
ajánlott körút, amely akár szakaszonként is megtehető. Kiindulópont a Ratosnya községben levő
Jód völgye. A völgyben levő jódtelepi református templomot elhagyva balra a Lisztes (Pescoasa)
erdőkitermelő úton – a sárga pontot
követve – párhuzamosan haladunk
a Maros völgyével. Mintegy 4 km
után a Lisztes-szikla alá érünk. Az
erdőkitermelő út az oldalgerinc
alatt hirtelen jobbra fordul és lefelé
tart. Az eltérőnél van egy másik út
is, ami a szikla mögé vezet. A sárga
pont a gerincélen folytatódik. Itt jelenleg erdőkitermelés folyik. Meredek, mintegy 400 méteres szintet
kell leküzdenünk a szikláig. Meg-

éri a fáradságot, mivel innen nagyszerű kilátás nyílik Ratosnyára és a
Maros völgyére, illetve az Istenszékére is. Innen a gerincet kell követni. Az erdőben újra emelkedik
az ösvény, majd eléri az 1062 méteren levő Lisztes-tetőt. Erdőn haladunk tovább, az út enyhén
emelkedik, majd ereszkedik, de nagyobb szintkülönbséget már nem
kell leküzdenünk. Az első kilátóhely a Barta-tetőn van, ahonnan
már megpillanthatjuk a Kelemenhavasok főgerincét. Innen a sárga
pont jelzés levezet a Jód völgyébe,
ahol egy összedőlt hajdani vadászházhoz érünk (Német-ház), majd
alig egy kilométert haladva jobbra
egy erdőkitermelő út, majd szekérút vezet fel a Ruszu völgyén a hasonló nevű mezőre. Akik folytatni
szeretnék a gerincen az útvonalat,
azok a Barta-tetőről a sárga csíkot
követve haladhatnak az oldalgerincen. Nemsokára az út eléri a Széles-tetőt (1312 m), ahol feltűnik a
piros kereszt jelzés is. Ezt követve
nemsokára egy nyeregbe érünk,
ahol több útjelző tábla is fogad. Ez
a Jód-mező torka, illetve nyerge.
Innen kék sávon jobbra fordulva
leereszkedhetünk a Jód völgyébe
és onnan Ratosnyára, míg ellentétes irányban Görgényüvegcsűrre
érünk. Ha továbbmenve a gerincen
a piros sávot követjük, a szekérút
elvezet a Jód-mezőre, ahonnan pá-

gyét megkerülő gerincútvonal
hossza mintegy 30 km. A kevésbé
jártasabbaknak tanácsos szakaszonként bejárni, akár a Jód völgyéből (gépkocsin is megközelíthető) Ruszu-völgy aljától, illetve fordítva: a Német-ház – Bortatető – Lisztes-bérc – Ratosnya
szakaszokon, amelyek kényelmesen
egy nap alatt bejárhatók. Legmagasabb szintkülönbség 900 m.
A Jód-mezőt (fotó) elérhetjük
Görgényüvegcsűrről is. A falu központjából indul kék sávval jelezett
turistaút. A Nagy-Kásva-patak mentén levő erdőkitermelő utat követjük. Mintegy órás gyaloglás után
néhány házhoz és egy útkereszteződéshez érünk. Jobbra a sárga pontot
követve a Kis-ág-patakán a Korogána-mezőre, majd a Széles-tetőre
mehetünk. Balra követnünk kell a kék
sávot, a Nagy-ág mentén. Mielőtt elhagynánk az erdőkitermelő utat, lesz
egy eltérő balra, de nem erre kell tartani. Nem sokkal ezután szekérút
vezet a már említett Jód völgye torkában levő nyeregbe, ahonnan a
piros sávot követve mehetünk a
Jód-mezőig. A 8 kilométeres utat 3
óra alatt lehet megtenni, a szintkülönbség 650 méter.
Fancsal-tető (1684 m)
Szalárd – Szalárd-völgy – Hólépatak völgye – Fancsal-tető
A Maros völgye felől a Görgényi-havasok mélyébe vezető leghosszabb útvonalak egyike, amely

ratlan a kilátás, hiszen az egész Kelemen-gerinc elénk tárul. Utunk az
erdő mellett halad, majd mintegy fél
óra múlva egy erdőn áthaladva itt is
kiérünk a Ruszu-mezőre, ahonnan a
korábban említett sárga pontot követve jutunk le a Jód völgyébe és
onnan vissza a Maros-völgyi községbe. Az erősebb fizikumú turisták a
piros sávot folytatva egy kis emelkedőn át (Nagy-Égett kő vagy Cibles –
1219 m), majd a Pleşu-mezőt érintve
Borzia-telepre érhetnek vissza. Az
utóbbi szakaszt tapasztaltabb turistáknak ajánljuk, mivel nagyrészt erdőben halad a helyenként
gyengébben jelzett az ösvény,
amelyről nem tanácsos letérni.
A távolság miatt a hosszabb útvonal megtételét edzettebb turistáknak ajánljuk. A Ratosnya –
Borta-tető – Ruszu-mező (sárga
pont jelzésű) út 12 km. A Jód völ-

a Szalárd völgyéből indul, és a kék
keresztet követve szinte teljes egészében erdőkitermelő úton halad.
Így egy része megtehető gépkocsival is. Az út állapotáról azonban érdemes előre érdeklődni, mert
megtörténhet, hogy az erdőkitermelés miatt személygépkocsikkal helyenként nehezen járható szakaszok
vannak. A Szalárd-patak völgyében
haladva érünk el a Hólé nevű mellékvölgybe, amely gyakorlatilag a
csúcs alá vezet. Innen meredek
erdei ösvényen a piros sávval jelzett főgerincre érünk. Az 1555
méter magas nyeregből balra for-

Ajánló: Teleki Samu-teljesítménytúra
A rendezvényt azok számára ajánljuk, akik felvigyázott útvonalakon
szeretnék megismerni a Görgényi-havasokat, ugyanis az Erdélyi Kárpát-Egyesület Marosvásárhelyi Osztálya az idén szeptember 23-án kilencedik alkalommal szervezi meg a nagy felfedezőről elnevezett
teljesítménytúráját. A benevezőket pénteken, szeptember 22-én délután
6 órától fogadják Görgényüvegcsűrön. A Görgényi havasokban kijelölt 60, 40, 20, 10 km-es gyalogtúrák és az idén először egy 55 km-es
biciklis túra szeptember 23-án, szombaton reggel 6 és 9 óra között
indul a falu főteréről, majd a résztvevők ugyanide érkeznek vissza.
Vasárnap, szeptember 24-én a nagy utazóra, Teleki Samura emlékeznek kisebb túrákkal, emlékhelyek (görgényszentimrei kastély és kastélypark, Rákóczi-kápolna, Mocsárerdő, sáromberki Teleki-kastély,
kripta és falumúzeum) meglátogatásával. Szombaton reggel 7 órakor
autóbusz indul Marosvásárhelyről Üvegcsűrre, este 7-kor pedig vissza.
Helyfoglalás a 0749-071453-as telefonszámon. Bővebb információk
a
szervezőktől:
Pánczél
Tibor:
a
0755-052-774-es
(tpanczel@gmail.com) és Dósa László: a 0742 132-911-es telefonszámokon, illetve a www.ekems.ro honlapon.

dulunk, és folytatjuk a meredek kapaszkodót az 1684 méter magas Fancsal-tetőig, ahonnan pazar kilátás
nyílik a környékre. Ha nem akarunk
visszatérni azon az úton, amelyen
feljutottunk, akkor a Fancsal-mezőn
keresztül a kék sáv jelzés mentén a
Kis-Göde völgyébe ereszkedhetünk
le. Mintegy egyórás gyaloglással egy
ösvény (szekérút) vezet le az erdőkitermelő útig, amely Nagy-Göde völgyébe és innen Gödemesterházára
juttat el. Természetesen a községből indulva ezen a két völgyön érhető el a legrövidebben a
Fancsal-tető. A Fancsal-tetőről a
piros sávot követve a Buneaszán
keresztül (1651 m) felérhetünk az
Öreg-havasra (Bătrâna) 1634 m,
ahol a kék sávot követve az út levezet Maroshévízre. A nehéz fokozatú
útvonalakat, amennyiben az erdőkitermelő utat nem gépkocsival teszik
meg, csak gyakorlottabbak járják
be! Mindkét útvonal hossza 20, illetve 15 km, 1000 méteres szintkülönbséggel, 7 – 8 órás menetidővel.
Ajánlatos két- vagy háromnaposra
tervezni a túrát.
Zászpás-tető (1278 m)
Nyágra – Schwartz-mező –
Zászpás-tető – Nyágra
Egyike a Maros völgyéből induló legnépszerűbb Görgény-völgyi útvonalaknak, amely akár fél
nap alatt is megtehető. A sziklás
csúcsról szép kilátás nyílik nemcsak a Kelemen-havasokra, de szép
idő esetén akár a Vit-havas, a
Csalhó, a Radnai egy része és a
Hargita vonulata is megpillantható.
A kék ponttal jelzett útvonal a
nyágrai vasútállomás mellől indul,
majd a Schwartz-patak mellett haladó fakitermelő úton jut ki a
Schwartz-mezőre. Egy másik úton
(ugyancsak kék pont), a Kádárokpatak mellett vezető erdőkitermelő
úton is felérhetünk a Schwartz-mezőre. Innen a sárga háromszöget
követve az erdőn keresztül meredek, rövid szakaszon juthatunk fel
a csúcsra. Helyenként sziklákon is
kell kapaszkodni, de az útvonal jól
kiépített, odafigyeléssel nem okoz
nehézséget. Az 1278 méter magas
szikla tetején érdemes többet
időzni. Innen több útvonalon is
vissza lehet térni a faluba. Visszatérve a Schwartz-mezőre, ezen áthaladva, egy erdőn keresztül
elérjük a Kádár-mezőt. Mivel
olyan szakaszt érintünk, ahol a
vihar több fát döntött ki, nincsen
jelzés. Mintegy 20 perc gyaloglás
után egy elágazáshoz érünk. Az
egyik útvonal a völgybe vezet,
majd onnan ismét az oldalgerincre,
a felfelé tartó ösvényt kell követni.
A Kádár-mezőről szekérút vezet a
Hétmezőn keresztül Gödemesterházára. A mezőkről csodálatos kilátás nyílik a Kelemen-havasok
főgerincére. A könnyebb útvonal
hossza 12 km.

Ajánló: Hegyvidéki barangolások során a Maros Megyei Hegyimentő Szolgálathoz lehet és kell fordulni. Ajánlott előzőleg tájékozódni az útvonalakról és a várható időjárásról a www.salvamontms.ro
honlapon, illetve a 0728-289-442-es állandó diszpécserszolgálattól,
ahol a 112-es egységes hívószám mellett a baleset is bejelenthető.
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Asztalitenisz: Románia Európa-bajnok,
5. a magyar csapat

Európa-bajnok Románia
női asztalitenisz-válogatottja: a marosvásárhelyi
Szőcs Bernadette-et is soraiban tudó együttes vasárnap
3-2-re nyert a döntőben Németország ellen. A román
együttes története negyedik
kontinentális sikerét szerezte meg, 1992-ben Stutt2002-ben
gartban,
Zágrábban, 2005-ben pedig
Aarhusban diadalmaskodott.
A román csapat első pontjait Elisabeta Samara és
Szőcs Bernadette „szállította”. Samara 3-2-re nyert
Ying Han ellen (a játszmaeredmények 9:11, 12:10,
9:11, 11:9, 11:7), míg Szőcs
Bernadette 3-1-re felülmúlta
Nina Mittelhamot (11:5, 11:5, 6:11,
11:6). A németek Xiaona Shan
révén egyenlítettek, aki sima 3-0-lal
leléptette Daniela Dodean Monteirót (11:6, 11:6, 11:7), illetve 3-1gyel diadalmaskodott Elisabeta
Samara ellen (11:8, 11:9, 15:17,
11:3). Az „aranymeccsen” Dodean
Monteiro és Ying Han nézett farkasszemet, az összecsapást előbbi
3-1-re nyerte (11:4, 11:8, 4:11,
12:10). A győzelem drámai körülmények között született meg, hiszen az utolsó szettben 8:10-ről
fordítva diadalmaskodott a román
játékos.
A magyar női válogatott utolsó
mérkőzésén 3-2-re megverte szombaton az osztrák együttest, így az
ötödik helyen végzett az asztaliteni-

Bálint Zsombor

szezők luxembourgi csapat-Európabajnokságán. Mindkét gárda legjobbja, Póta Georgina, illetve Liu
Jia nélkül állt ki a találkozóra, Bátorfi Zoltán szövetségi kapitány ezúttal Nagyváradi Mercédesznek,
Ambrus Krisztinának és Madarász
Dórának szavazott bizalmat.
Nagyváradi viszonylag simán elvesztette az első meccset Karolina
Mischekkel szemben, de később javított, mert a negyedik párban legyőzte a rendkívül kellemetlen
stílusú Amelie Solját. Utóbbi ellen
Ambrus is nyert, de mivel Madarász szoros csatában kikapott Sofia
Polcanovától, az utolsó párharc,
Ambrus és Mischek mérkőzése
döntött. Ez is kiegyenlített küzdelmet hozott, de végül Ambrusnak sikerült átvennie az irányítást, négy

szettben nyert, így a magyar csapat
lett az ötödik.
A férfiaknál a román csapat a 11.
helyen végzett, miután a vasárnapi
helyosztón 3-1-re felülmúlta a lengyel együttest: Cristian Pletea –
Marek Badowski 3-0 (12, 2, 6),
Cristian Pletea – Daniel Gorak 3-0
(1, 5, 7), Adrian Crişan – Daniel
Gorak 3-0 (13, 3, 8), Zengyi Wang
– Rareş Şipoş cu 3-1 (8, -7, 5, 9)
A magyar férfiválogatott 20. lett,
a helyosztón 3-1-re alulmaradt Belgiummal szemben: Florent Lambiet
– Ecseki Nándor 3-0 (10, 5, 10),
Martin Allegro – Majoros Bence 32 (-6, 10, 13, -8, 8), Robin Devos –
Szudi Ádám 2-3 (10, -9, -11, 9, -6),
Lambiet – Majoros 3-2 (9, -6, 6, -9,
10).

Sirius: Csak négy légióssal,
de így is biztatóak az előjelek

Több barátságos mérkőzést játszott a Marosvásárhelyi UPM Sirius női kosárlabdacsapata a múlt héten. A
találkozók a játékelemek gyakorlását, a keret tagjainak
összeszokását célozták, sajnos, ezeket csak részben sikerült megvalósítani, hisz Ionel Brustur vezetőedzőnek
csak négy légiós állt a rendelkezésére, így nehezebben
tudta felvenni a küzdelmet a teljes kerettel rendelkező
ellenfelekkel.
Az első mérkőzésen, Temesvár ellen három negyeden át jól tartotta magát a marosvásárhelyi csapat, a
végén lépett meg az ellenfél, amikor több fiatal is lehetőséget kapott.
Péntektől vasárnapig a Sirius-kupáért kiírt tornát
rendezték. Az első napon a házigazdák értékes sikert
arattak a jó képességű brassói csapat ellen, majd szombaton könnyedén nyertek a magyar másodosztályban
szereplő, többnyire ifjúsági játékosokból álló Kecske-

Eredményjelző
Női kosárlabda felkészülési mérkőzés: Marosvásárhelyi UPM Sirius – Temesvári SCM 61:82
(17-20, 18-22, 18-21, 8-19). Az UPM Siriusban pályára léptek (zárójelben a meccsen szerzett pontok száma): Lawrence 17, Beldian 10, Mitov 8,
Robinson 8, Radović 8, Gál E. 6, Mészáros 4,
Imreh, A. Pop, Feiseş.
A Sirius-kupáért kiírt torna 3. fordulójában:
* Marosvásárhelyi UPM Sirius – Kolozsvári U
50:72 (14-21, 12-19, 13-9, 11-23). Az UPM Siriusban pályára léptek (zárójelben a meccsen szerzett
pontok száma): Lawrence 17, Mitov 9, Robinson
6, Beldian 6, Radović 4, Gál E. 3, A. Pop 3, Mészáros 2, Imreh.
* Brassói Olimpia – Kecskemét 102:61.
A torna végeredménye: 1. Kolozsvári U 6 pont,
2. UPM Sirius 5, 3. Brassói Olimpia 4, 4. Kecskeméti KC 3.

Fotó: Nagy Tibor

mét ellen. Ezen a meccsen a teljes keret játszott, azok a fiatalok
is, akikre egyébként csak az ifibajnokságokban számítanak a
klubnál. (A Sirius-kupáért kiírt
torna első két napi eredményeit
tegnapi lapszámunkban olvashatták – a szerk.)
Vasárnap így a Sirius és a
szintén kétszer nyerő Kolozsvári U játszotta a döntőt. A sokkal erősebb kerettel rendelkező
kolozsváriak uralták a mérkőzést, a Siriusnak nagyon sok kísérlete maradt ki, akár a palánk
alól is. A védelemben pedig a kizárás gyakorlását kell még megoldania a vezetőedzőnek, hiszen
az U megengedhetetlenül sok
támadólepattanót szerzett, ezek
többségét pedig két pontra váltotta.
A marosvásárhelyi csapatban
azonban ezen a meccsen is látszott a potenciál, amely kiaknázásra vár, ám több figyelemre,
összpontosításra van szükség.

Davis-kupa: Újra
a világcsoportban a magyarok

Fucsovics Márton három szettben
legyőzte Karen Hacsanovot az oroszok elleni budapesti tenisz-Daviskupa-párharc vasárnapi zárónapján,
ezzel a magyarok 3-1-re megnyerték a csatát, és 21 év után visszajutottak a világcsoportba.
Mintegy 1500 néző előtt rajtolt a
csata mindent eldöntő negyedik
meccse a két éljátékos, a világranglistán 113. Fucsovics és a 32. Hacsanov között. Az orosz játékos a
szokásos erőteniszével kezdett: 200
kilométer/óra feletti szervákat ütött,
és bivalyerejű tenyeresekkel irányított, de ellenfele állta a rohamokat.
Nyolc gém után a 25 éves Fucsovics
egy fantasztikus fogadással brékelőnybe került, de ezután megremegett a keze, és a moszkvai játékos
egyenlített (5:5). A nyíregyházi teniszező 6:5-nél ismét a szettért adogathatott, s ezúttal már nem
hibázott, így 58 perc elteltével megszerezte a vezetést.
A második felvonásban a 198
centis orosz 2:2-ig bírta idegekkel,
a minden labdát befutó magyar 5:2re elhúzott, és az egyre idegesebb
Hacsanov ezután már csak egy
gémet tudott hozni. Másfél óra elteltével már két szett volt az előny, ami
meglátszott az orosz teljesítményén:
jöttek a pontatlan ütések, kihagyott
ziccerek, miközben a túloldalon a
közönségkedvenc szinte extázisban
játszott, és rögtön elvette riválisa
szerváját. A publikum 4:2-nél már
minden nyert pontot felállva ünnepelt, majd 5:4-nél a magyar játékos
már a meccsért adogatott. Hacsanov
két bréklabdához jutott, de Fucsovicsnak helyén volt a szíve, megfordította a játékot, és 2 óra 15 perc
elteltével már a pályán fogadhatta a
csapattársak gratulációit.
„Világcsoportban vagyunk!” –
kiáltotta a mikrofonba boldogan Fucsovics. A hétvége hőse elmondta,
kisebb csoda történt az elmúlt
három napban, amelyeket sosem felejt el. „Nagy előrelépés ez nekem,

a csapatnak és az egész országnak.
Köszönet mindenkinek, aki kijött a
hétvégén, a rossz idő ellenére is” –
tette hozzá.
A magyarok jövőre a 16 csapatos
nemzetközi elitet felvonultató világcsoportban játszhatnak, ahol legutóbb 1996-ban szerepeltek. A
világcsoport 2018-as párosításait
szerdán sorsolják, az első fordulóra
februárban kerül sor. A lehetséges
ellenfelek: Kazahsztán, Horvátország, Svájc, Hollandia, Németország, Franciaország, Szerbia,
Belgium, Ausztrália, Olaszország,
Egyesült Államok, Nagy-Britannia
és Spanyolország, illetve várhatóan
Japán és Kanada.

Fucsovics Márton, miután legyőzte Karen Hacsanovot az oroszok elleni budapesti teniszDavis-kupa-párharc zárónapján a Kopaszigáton emelt ideiglenes stadionban 2017. szeptember 17-én. Ezzel a magyarok 3-1-es
behozhatatlan előnyre tettek szert, és 21 év
után visszajutottak a világcsoportba.
MTI Fotó: Illyés Tibor

Eredményjelző
Tenisz-Davis-kupa, a világcsoportba jutásért rendezett párharc:
Magyarország – Oroszország 3-1
* vasárnap: Fucsovics Márton – Karen Hacsanov 7:5, 6:4, 6:4
* szombaton: Fucsovics Márton, Balázs Attila – Danyiil Medvegyev, Konsztantyin Kravcsuk 7:6 (7-4), 6:4, 7:6 (7-4)
* pénteken: Balázs Attila – Karen Hacsanov 6:3, 2:6, 6:7 (12-14),
1:6, Fucsovics Márton – Andrej Rubljov 6:2, 6:4, 5:7, 2:6, 6:3
Az európai-afrikai zóna 1. csoportjában maradásért rendezett pótselejtező 1. körében: Ausztria – Románia 4-1
* vasárnap: Gerald Melzer – Bogdan Borza 6:1, 7:5, Dominic
Thiem – Nicolae Frunză 7:6 (7-2), 7:6 (7-3), 6:3
* szombaton: Nicolae Frunză/Horia Tecău – Dominic Thiem/Philipp Oswald 7:6 (7-1), 6:2, 6:7 (5-7), 6:3.
* pénteken: Dominic Thiem – Bogdan Borza 6:2, 6:2, 6:4, Gerald
Melzer – Dragoş Dima 6:1, 6:1, 3:6, 6:1
A Davis-kupa elődöntőjében: Franciaország – Szerbia 3-1, Belgium – Ausztrália 3-2.

„Olyan, mintha a fociválogatott kijutna a vb-re”
A magyar szövetségi kapitány szerint erőn felüli teljesítmény volt,
amit a magyar férfitenisz-válogatott a hét végén véghezvitt azzal,
hogy az oroszok ellen kiharcolta világcsoportba jutást. Köves Gábor
hétfőn az M4 Sportreggeli című műsorában úgy fogalmazott: hittek
benne, hogy nyerhetnek, ezért jött össze a bravúr.
„Ez a három nap egy olyan tenisztörténeti esemény volt, olyan
párharc, amit nem kaptunk ingyen, nagyon meg kellett küzdeni érte.
Szenzációsan játszottak a fiúk, és Fucsovics Marci megint fel tudta
tenni az i-re a pontot, legyőzve a világranglista-32. Hacsanovot” –
értékelt a kapitány, aki szerint ez a siker „nagyjából olyan, mintha
a fociválogatott kijutna a vb-re”.
Köves hangsúlyozta, hogy azért „hihetetlen” a bravúr, mert a magyar csapatban nincs két top 20-as, de még top 50-es játékos sem, és
a csapattagok mindig erőn felül teljesítettek.
Arról, hogy mi kell egy papíron erősebb ellenfél legyőzéséhez, úgy
vélekedett: a hozzáállás nagyon sokat számít. „A teniszben véletlenek
nincsenek, kimész a pályára, ott nem lehet blöffölni, minden egyes
pontban benne kell lenni. Végig kell játszani a mérkőzéseket úgy,
hogy ne legyen kihagyás” – mondta, majd úgy folytatta: „Ami nagyon fontos, az az, hogy a DK-ban kicsit más a helyzet, mint az
egyéni versenyeken, a játékosok a cseréknél leülhetnek, kaphatnak
biztatást, tanácsot, és ez segíthet nekik abban, hogy egy kicsit faragjanak a tudásbeli különbségből, ami a ranglistán látszik.”
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City Food karaván Marosvásárhelyen
A hét végén ismét nagy sürgés-forgás volt a marosvásárhelyi vár melletti téren.
Ezúttal a City Food Karaván
telepedett meg e helyen, ahol
az evés-ivás, jókedv, a baráti
beszélgetések kaptak fő szerepet. A sokak által kedvelt
szabadidős rendezvény a polgármesteri hivatal szervezésében lopja be magát a város
újkori hangulatába.

Mezey Sarolta

Marosvásárhelyiek, tudjuk, hogy
szeretitek a finom falatokat, ezért
várunk a karaván pultjaihoz! A második nap már többen voltunk! Szeretünk együtt falatozni és együtt
örülni! És szép arcokat látni! – szóltak a közösségi oldalak bejegyzései.
A helyszínre érve kiderült, hogy
a marosvásárhelyieknek nem kell
különösebb mozgósítás, a divatos

Ínycsiklandozó illatok és ételkülönlegességek

ízvilág, a finom falatok vonzzák a
közönséget. Főleg a fiatalok azok,
akik az angol nyelven megnevezett
ételekből szívesen válogatnak. Ezt
tettük mi is, miközben egyik pulttól
a másikig bóklásztunk. Azonnal
szembeötlött a Székely Hotdog
standja, ahol a legízletesebb, legfinomabb, legfrissebb kolbászos hotdogot kínálták. Volt rá vevő bőven.
Aki megkóstolta, másnap is visszament érte. Az Elemózsia standjánál
is mindenféle burgert árultak, köztük a vegaburgert, ami első rálátásra
egy
óriásvargányára
emlékeztetett, aztán ott volt a fresh
food és chilly drinks, ezt persze
eszik és isszák is, méghozzá jó csípősen, feltételezem. Aztán válogatni lehetett a Rochin burgers, az
öreg szász – a szebeni Bătrânu Sas
– konyhájából, a cheesburgeresnél,
a chickenburgeresnél, ahol sajtos
vagy csirkés zsemléket kínáltak.
Legtöbben mégis a rákokat, kagylókat, polipot és sült békát kínáló

Fotó:NagyTibor

büfénél voltak. Ez kissé meglepett,
hiszen ez nem a marosvásárhelyiek
közkedvelt eledele. S mégis sokan
vannak, akik a különlegességekre
vadásznak. Nem mondom, a bukaresti cég nagyon gusztusosan kínálta az amúgy látványban
szokatlan tengeri herkentyűket.
Ízlésesen szolgálták fel az olasz
specialitásokat, a bruschettát is,
vagy a tésztákat. A megszokott pizzát és a nutellás palacsintát most lekörözte a fish&chips, a sült
pisztrángos taco. Volt még egy érdekesség: a sajtokat pohárban kínálták, a sajtfogyasztást úgymond az
utcai étkezéshez alakították. A sajtpálcikákat így sokkal könnyebb fogyasztani, mint szeletelve. Ezt
kimondottan jó ötletnek tartom.
Azonban a kürtős kalácsot semmi
sem tudja „kiütni”. Ez a hagyományos székely csemege mindenféle

A fejlesztések időszakát remélik

Új beruházások Nyárádmagyaróson

Nyárádmagyarós központjában hatalmas daru emelkedik az égnek, kerítések
veszik közre a kultúrotthont, munkagépek zúgnak –
több mint egy hónapja a
falu csendes mindennapjai
ismét mozgalmasabbak. A
községvezető szerint ez
még egy ideig megszokott
kép lesz.

kola felújítására, valamint a községközpontot Nyárádselyével összekötő 4,5 kilométeres út korszerűsítésére hagyott jóvá összegeket. Az
engedélyek beszerzése folyamatban

van, október közepére ezek birtokában lesznek, így a következő év az
utóbbi két évtized legnagyobb beruházási időszakát jelentheti. A selyei út aszfaltozása mellett a két

településen az út mentén mindenkinek új bejáróhidat építenek, a
sáncokat kibetonozzák, a falvak
között sáncokat ásnak, átereszeket
építenek. A beruházásokat állami
pénzből vitelezik ki, a községnek
csak az engedélyek beszerzését, a
terveket és a munkálati felügyelőt
kell kifizetnie.

Gligor Róbert László

Az elmúlt hónapokban négy
utcát aszfaltoztak le saját alapból a
községben. Bár csak másfél kilométerről van szó, ez a helyieknek
mégis fontos. Magyaróson a Tófalvi és az öregotthon felé vezető
utcákra, míg Torboszlóban a falu
végétől a kultúrotthonig, onnan
pedig a templomig került aszfaltszőnyeg az úttestre. A nyárádmenti
LEADER programra leadtak egy
pályázatot, amely révén az utcai
közvilágítást korszerűsítenék és térfigyelő kamerákat szerelnének fel,
minden faluközpontban az időt és
hőmérsékletet jelző pannókat helyeznének ki. Mindez ötvenezer euróba kerülne.
A helyi fejlesztések országos
programjában (PNDL) 7,2 millió
lejhez juthat a község, a kormány a
torboszlói óvoda és a magyarósi is-
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A kultúrotthonon dolgoznak, de csak jövőben fejezik be

Fotó: Gligor Róbert László

utcai foodos rendezvényen a fő
kedvenc marad.
Érdekességnek számított számomra a Laposnya kézműves sör,
amit Libánfalván gyártanak, de volt
ott más itóka is, amit előszeretettel
kóstolgattak az emberek.
A szervezőknek nem ártana odafigyelni arra, hogy az elkövetkezőkben sokkal tágasabb teret, több
asztalt kellene biztosítani, hogy ne
állva kelljen fogyasztani a drágán
megvásárolt ételeket.
Ami a hangulatot illeti, érdemes
volt kimenni, belekóstolni Vásárhelynek ebbe az ízébe, beleszagolni
ebbe az illatába. Idegen? Újszerű?
Globalizáló? Döntse el mindenki
saját maga. Tény, hogy kereslet volt
iránta, főleg a fiatalok részéről. Az
emberek jól érezték magukat, különlegesebb ételeket ízlelgetve, sört
hörpintve, zenét hallgatva.

Javítják a kultúrotthont
Magyaróson zajlik a kultúrotthon
korszerűsítése, amelyre 500 ezer
eurónak megfelelő összeget nyert a
község az országos vidékfejlesztési
programon (PNDR). Az épület előtt
felállított daruval kicserélték a tetőfedő elemeket, villámhárítót szerelnek fel, az épületet hőszigetelik, az
új nyílászárók is hőszigetelők lesznek, kicserélik a villamos hálózatot,
a padlózatot, az ablakokra és a színpadra új függönyöket vásárolnak (ez
utóbbiak mozgatása automatizált
lesz), vásárolnak új népviseletet, bútorzatot is, és fáskazánra épített központi fűtésrendszert alakítanak ki. A
munkálatokat a marosvásárhelyi
Moragroind cég végzi, és a közvetkező évben kell befejeznie.
Van művelődási élet is
Kulturális élet hiányára sem panaszkodhatnak a helyiek – derült ki
Kacsó Antal polgármester beszámolójából. Augusztusban tartották
a magyarósi falunapokat, a kultúrotthon javítása miatt az eseményekre a sportpályán került sor,
de az egyik kiemelt rendezvény
keretében emléktáblát helyeztek
el a volt országzászlónál annak
kapcsán, hogy 450 éve említették
először írásos források a települést. Nemrég Torbószlóban is tartottak falunapokat, Selyében
tánctábort, de a testvértelepülési
kapcsolatokra is figyelnek: idén a
torboszlóiak a magyarországi Bekecs faluba, a selyeiek Sellye városba látogattak.
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ADÁSVÉTEL

MAROSSZENTGYÖRGY központjában eladó egy 3 szoba-összkomfortos, felújított magánház 4.200 m2-es
udvarral. Érdeklődni a 00-36-30-3363855-ös telefonszámon. (3811-I)

HÁZAT vásárolok sürgősen 12.000
euróig,
rendezett
papírokkal,
Szászrégen, Nyárádremete környéke
előnyben. Tel. 0742-548-490. (mp.-I)
FÉMTŐKÉS, kereszthúros bécsi
zongora eladó. Ugyanott kiadó 2 szobás tömbházlakás az orvosi egyetem
közelében. Érdeklődni az alábbi telefonszámon: 0265/211-193, 0753661-181. (3829-I)

ELADÓK új matracok 240 lejtől. Tel.
0744-438-594. (18998)
ELADÓ héjatlan tökmag és kukoricafejtő gép. Tel. 0747-480-255, 0746090-353. (3539-I)

KEMÉNY tűzifa eladó mind cégeknek,
mind magánszemélyeknek, gyertyán,
csere és akác. Biztosítok szállítást. Tel.
0745-793-465. (3823)

FAKITERMELŐ CÉG kemény tűzifát
árul: gyertyán, csere és akác. Biztosítjuk
szállítást. Tel. 0740-570-753. (3823)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (3856)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (3856)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(3171)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (19009)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok használt hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011.
(3415)

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888

MEDJUGORJEI ZARÁNDOKLAT
– lelkigyakorlat –
2017. október 9-14. között.
Ára 150 euró – mindent tartalmaz.
Útlevél nem kell!
Lelkivezető: T. Hajlák Attila-István
Tel. 0742-698-166.
Zarándokoljon velünk! (sz.-I)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát,
tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-847346. (3339)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (3470)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (3654-I)
HEGESZTŐT és LAKATOST alkalmazok. Tel. 0766-519-187. (sz.)

KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(3728)

BÁRMILYEN
munkát
vállalunk:
cserépforgatás, csatornatakarítás, új
csatorna
készítése,
famunkálatok,
tetőkészítés.
Nyugdíjasoknak
10%
kedvezmény. Tel. 0746-819-774. (3676)
AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (3843)

TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0753-628139. (3854)
ÁGYNEMŰVARRÁST vállalok. Tel.
0365/413-525. (-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Őszi falevelek bontják most színüket, sodródnak a légben sírhalmod felett. Mécses lángja
felett imára kulcsoljuk kezünk,
szemünkből kicsordul érted a
könnyünk.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk LÁSZLÓ IDA-ÉVA
volt nyárádszentbenedeki lakosra halálának 11. évfordulóján.
Köszönjük, hogy éltél, és minket
szerettél, nem haltál meg, csak
álmodni mentél. A csillagok között utazol tovább, ott várj ránk,
ha időnk lejár. Szerettei. (mp.-I)
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
a róm. katolikus temető
területén ,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

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

Megállt egy szív, mely értünk dobogott,
pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Emléked szívünkben örökre
megmarad.
Jósága, szeretete már csak
emlék marad.
Fájó szívvel emlékezünk szeptember 19-én a mezőbodoni születésű id. JENEI JÓZSEF
marosvásárhelyi lakosra, az Augusztus 23. bútorgyár volt munkatársára
halálának
20.
évfordulóján. Isten őrködjön nyugalma felett. Szerettei. (3792)

Fájdalom költözött egy éve a szívünkbe, nem múlik el soha, itt
maradt örökre. Nem vársz már
minket csillogó szemekkel, nem
örülsz már nekünk szerető szíveddel. Úgy mentél el, ahogy
éltél, csendesen, szerényen,
drága lelked, fáradt tested nyugodjon békében!
Fájó szívvel emlékezünk szeptember 19-én a pókai születésű
DOBAI LAJOSNÉRA szül. NAGY
EMMA halálának első évfordulóján. Emlékét őrzi szerető családja. (3814)

„Az én életem hamarabb véget
ért, mint szerettem volna, ti tudjátok, hogy én nem tehetek róla.
Ne sírjatok, én már nem szenvedek, a fájdalom a tiétek, hogy én
nem lehetek veletek.”
Fájó szívvel emlékezünk szeptember 19-én TORDAI ISTVÁNRA
halálának tizennegyedik évfordulóján. Nyugodjon békében! Szerető felesége, Erzsi, lánya,
Matild, veje, Laci és két unokája,
Soma és Brigitta családjával.
(3824)

Fájdalommal emlékeztünk szeptember
18-án
IKLANDI
ALBERTRE (Berci) halálának második évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Mindig szeretettel gondolunk rá!
Szerettei. (3827-I)

Ezen a napon minden más,
Újra mélyen érint a gyász.
Nincs már velünk együtt, kiket
szeretünk,
De ma lélekben újra együtt lehetünk.
Szívünkben fájdalommal emlékezünk drága szüleinkre, id.
SZŐCS GYULÁRA halálának 22.
évfordulóján, és édesanyánkra,
SZŐCS ANNÁRA szül. Szántó halálának 2. évfordulóján. Nyugodjanak békében! Szeretteik. (3846)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
MARTON HAJNAL
szül. György
szerető szíve életének 55. évében 2017. szeptember 17-én súlyos betegség után megszűnt
dobogni. Drága halottunkat 2017.
szeptember 20-án 15 órakor kísérjük utolsó útjára a marosvásárhelyi Jeddi úti temetőben.
A gyászoló család. (3817-I)

Elhagyott minket mindörökre már, s helyette ránk csak egy sírhalom vár.
Kőbe vésett név, mi utána maradt, s vele
együtt szomorú, gyászos hangulat.
Virágok szirma lebben a szélben,
így emlékezünk rá fájón minden évben.
Szeptember 19-én öt éve annak, hogy a
halál elragadta tőlünk a drága jó férjet,
gondoskodó édesapát, ifj. DEMETER
ISTVÁNT. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Felesége, Edit és lányai, Iringó és Jázmin.
(3851-I)
Mély megrendüléssel vettünk tudomást
dr. SZILÁGYI PÁL
egyetemi tanár
haláláról. Emlékét nem csupán
egykori rektorunkként és az erdélyi magyar felsőoktatás történelmének kétségbevonhatatlan
alakítójaként, hanem elsősorban
emberként fogjuk őrizni.
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi
Karának akadémiai közössége.
(sz.-I)
Elment az, akit kimondhatatlanul
nagyon szerettünk. Búcsú nélkül, hirtelen itt hagyott minket.
Utána csak az üresség maradt.
Lélekben mindig itt lesz velünk.
Odafentről féltőn őriz minket.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagytata, testvér, sógor, keresztapa,
nagybácsi, rokon, szomszéd és
jó barát,
ÖLVEDI IGNÁC
hirtelen elhunyt. Temetése szeptember 19-én, kedden 13 órától
lesz a marosjárai családi háztól.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (3832-I)
Szívünk mély fájdalmával veszünk végső búcsút szeretett
testvéremtől,
ÖLVEDI IGNÁCTÓL.
Emléke szívünkben örökké megmarad. Doli és családja. (3841-I)
Szomorú szívvel búcsúzunk a
szeretett sógortól,
ÖLVEDI IGNÁCTÓL.
Bereczki Domokos és családja.
(3840-I)
Bánatos szívvel tudatjuk, hogy
PETERMAN IRMA
született Kovács
a Metalotechnika volt dolgozója
életének 83. évében elhunyt Budapesten. Temetése szeptember
22-én du. 2 órakor lesz a marosvásárhelyi református sírkertben.
Búcsúzik két lánya, veje, unokái,
dédunokái, valamint szomszédai
és jó barátai. (3816-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama és testvér, a marosvásárhelyi
özv. dr. BALÁZS GIZELLA
szül. BOTH GIZELLA
gyermekgyógyász főorvos
életének 90. évében méltósággal
viselt súlyos betegség után viszszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk temetése szeptember 22-én, pénteken 14 órakor lesz a kiskunhalasi régi
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (3819-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, testvér,
rokon, jó barát,
MÁTHÉ ENDRE
életének 66. évében eltávozott
szerettei köréből. Utolsó útjára
szeptember 20-án, szerdán 13
órakor kísérjük a református temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (3845-I)
Szomorúan búcsúzom a nyárádremetei
VASS ANDRÁS ÁRPÁD
keresztapámtól.
Nyugodjon békében!
Andrea és családja. (Sza.-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
MAJORÁNT JÓZSEF
a drága jó édesapa, nagyapa,
dédapa, testvér, após, rokon,
életének 81. évében, szeptember
18-án elhunyt. Temetése szeptember 20-án, szerdán 13 órakor
lesz a meggyesfalvi református
temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (3844-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki dr. SZILÁGYI TIBOR
professzornak ÉDESAPJA elvesztése okozta mély fájdalmában. A Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem
magyar
oktatói.
(19365-I)
Őszinte
részvétünk
dr.
SZILÁGYI TIBOR egyetemi
tanárnak, szakosztályunk alelnökének, a szeretett ÉDESAPA
elvesztése okozta gyászában.
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület
Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya. (19365-I)
Fájdalommal és bánatosan
állunk Neagoi Zsófi mérnök
barátnőnk mellett, szeretett
TESTVÉRE hirtelen eltávozásakor. Isten nyugtassa békében
és csendesen! Ştef Maria és
Sorin (3812)
A II. Rákóczi Ferenc Római
Katolikus Főgimnázium 1960ban érettségizett XI. A, B, C, D
osztályának tanulói, együttérzésünket fejezzük ki Neagoi
Zsófia
osztálytársnőnknek
szeretett TESTVÉRE elvesztése
miatt
érzett
fájdalmában.
Nyugalma legyen békés és
csendes! (3828-I)
Szomorú szívvel értesültünk
MÁTHÉ
ENDRE
(Öcsike)
haláláról. Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak. Drága
Öcsike,
nyugodj
békében!
Annamária és Gyula. (3857)
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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, 0745-379-638. (sz.)

A PORCUŞORUL POFTICIOS VENDÉGLŐ KERESKEDELMI DOLGOZÓT alkalmaz vonzó fizetéssel + bónuszok. Tel. 0748-591-437. (3417)
NÉMETORSZAGI és HOLLANDIAI MUNKA férfiaknak, nőknek, pároknak gyárakba, illetve építkezésbe. Tel. 0755-497-510, 0753-837-335, 9-17 óra között. (3757)

A PARADIGMA KÖNYVESBOLT ÉS AJÁNDÉKBOLTJA NŐI, FÉRFI MUNKATÁRSAKAT keres
teljes és részidős munkaprogrammal. A fényképes önéletrajzokat a Székely Vértanúk utcai üzletekbe vagy
a paradigmaesoteric@gmail.com e-mail címre várjuk. (19359-I)

A SURTEC MŰSZAKI BARKÁCSÁRUHÁZ alkalmaz ELADÓKAT, KASSZÁSNŐKET és SUPERVIZORT (KASSZAFELÜGYELŐT). Önéletrajzukat kérjük a surtec@surubtrade.ro e-mail-címre küldeni
vagy az áruház vevőszolgálatán leadni Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 145/A szám alatt. Tel.
0265/263-093. (sz.-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. (18422)

AUTÓMOSODÁBA AUTÓMOSÓKAT alkalmazunk nappali és éjjeli műszakra is. Tel. 0732-539-275.
(19300-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG KARBANTARTÓT/NEHÉZGÉPSZERELŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várják. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon. (19356)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: RECEPCIÓST, MEDENCEKARBANTARTÓ SZEMÉLYZETET, gyermekek számára ANIMÁTORT, PINCÉRT, SZOBALÁNYT.
Tel. 0722-268-866. (60258)

FIATAL HÖLGYEKET felveszünk CUKORDÍSZEK GYÁRTÁSÁRA. Tel. 0745-520-408. (19288-I)
ALKALMAZUNK FESTŐKET, MUNKÁSOKAT. Tel. 0744-212-269. (3815-I)

SZÜRETI BÁL a GEMINI VENDÉGLŐBEN október 14-én 21 órai kezdettel. Kifogástalan élő zene,
menü kedvező áron – a hagyomány új íze. Iratkozás a helyszínen október 10-ig. Érdeklődni a 0265/319306-os telefonszámon. (sz.-I)
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat
a következő munkakörbe:

Elvárásaink:
• megbízhatóság
• pontosság
• lojalitás
• tanulékonyság

gépbeállító, gépkezelő

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

Előny: műszaki rajz alapfokú ismerete, lakatos, esztergályos,
fémforgácsoló vagy fémmegmunkáló szakképesítés
A gépek kezeléséhez a betanítást biztosítjuk.
Önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház vevőszolgálatán („Gyártás – gépbeállító” megjelöléssel) a Dózsa
György utca 145/a alatt vagy Cserefalva 115. szám alatt, illetve
e-mailben: productie@surubtrade.ro. További információ a
0745-043-920-as telefonszámon.

Október 3-ig látogatható
a JÉGKORSZAK kiállítás Marosvásárhelyen

Kevesebb mint egy hónapig időzik Marosvásárhelyen a budapesti Természettudományi Múzeum Jégkorszak című kiállítása. A Föld utolsó jégkorszakát bemutató tárlat a marosvásárhelyi Természettudományi
Múzeumban, a Horea utca 24. szám alatt tekinthető meg.
A látogatók újra találkozhatnak a jégkorszak után kihalt, de jól ismert állatfajokkal (életnagyságú rekonstrukciók, csontvázak), amelyeket az eredeti élőhelyükre emlékeztető környezetbe helyeztek. Megtekinthető
egy mamutfióka, kardfogú tigris, hiéna, barlangi hiéna, pézsmatulok és egy gigantikus gliptodon.
A kiállítást különféle médiaeszközök gazdagítják, amelyek a korabeli klímáról, illetve az akkori állatok
életéről tartalmaznak információkat. A Jégkorszak október 3-ig időzik Marosvásárhelyen.
– keddtől péntekig: 9–16;
Látogatás:
– szombaton: 9–14;
– vasárnap: 9–13.

