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Az autópályára várnak?

Forgalmi dugók

Hetvenéves
folytonosság

„A legszebb és legnehezebb éveitek
kezdődnek” – hangzott el több ízben is
a Kultúrpalota nagytermében – melyet
zsúfolásig töltöttek az egyetem hallgatói, tanárok, barátok és hozzátartozók
– tartott ünnepélyes megnyitón. Ezerszáz egyetemi hallgató kezdte meg
hétfőn, szeptember 25-én tanulmányait a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemen.

____________4.
Marosvásárhelyi
iskolaügy

Megköszönte Teodor Meleşcanu
román külügyminiszter a magyar kormánynak, hogy megadja a támogatást
Románia OECD-tagságához – közölte
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn az MTI-vel, miután telefonon beszélt román
kollégájával.

____________3.
Töltöttkáposztafesztivál
Parajdon

Káposztafejű vitézek, vicces tökfigurák, szalmából született óriásmaci és
még számtalan ötletes, székely leleményességet, jókedvet tükröző alkotás népesítette be a hét végén Parajd
utcáit.

A reggeli és a nyári csúcsforgalomban elviselhetetlenné váltak a forgalmi dugók a Marosludason áthaladó E60-as nemzetközi úton. Augusztusban, amikor megnő a forgalom,
naponta 18 ezer gépjármű halad át a településen, aminek jelentős része kamion. A városvezetés megoldást keresett arra,
hogy folyamatossá tegye a forgalmat, figyelembe véve a gyalogosok szempontjait is, de egyelőre tehetetlenül áll, megoldás híján, miközben a város központját, a polgármesteri
hivatal előtti parkot, a tömbháznegyedeket, az utcákat hangulatossá, rendbe tették.

Mezey Sarolta

– A városon 3 kilométeren halad át a nemzetközi út. Reggel 7.40 és
8.15 óra között, amikor a gyermekek iskolába mennek, „bedugul” a
város, a gépkocsik csak araszolnak. Az 1-es iskola előtti gyalogátjáróknál
át kell engedni a gyerekeket az úttesten, ezért leáll a forgalom. Aztán az
iskola környékén gépkocsival parkoló szülők is lelassítják a közlekedést.
Felvettük a kapcsolatot az országos útügyi igazgatóság megyei kirendeltségével, Gheorghe Ispas igazgatóval, de megoldást nem ajánlott –
nyilatkozta lapunknak Kis István alpolgármester. – Ahhoz, hogy az iskolához gombos stoplámpát szerelhessünk, 2-3 évet kell várni. Pedig felajánlottuk, hogy a város pénzén megoldjuk a felszerelésüket. Ez azért is
fontos, mivel voltak már balesetek.
(Folytatás a 6. oldalon)

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!)

Fotó: Nagy Tibor

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

____________5.
Török Csaba
nem tagadja:
számára első a foci

A mikházi születésű, de Nyárádremetén élő Török Csaba István a kilencvenes években a hajdani AS Armatánál
az egyik legkomolyabb, legmegbízhatóbb és legnagyobb munkabírású játékos volt.

____________8.

Vass-uralom és légvárak

Karácsonyi Zsigmond

Nekimenjek vagy ne menjek újból e témának? A közösség aktuális
problémamegoldásának árt vagy használ, ha továbbra is szemérmesen
elhallgatjuk: nem oldódott meg a válság az RMDSZ marosvásárhelyi
szervezetében. Talán mert túl sokáig halogatták az ügy érintettjei az
őszinte, manipulatív szándék nélküli kibeszélést. Kényes operáció, de
ideje beismerni, hogy ráolvasással ez a beteg már nem gyógyítható.
A mostani hibákért pedig senki nem okolhatja a két mandátummal ezelőtt puccsal megbuktatott regnáló vezetést. Azóta volt egy mélyrepüléses Peti András-korszak, cselekvésképtelen ifjú titánsorból álló
kérészéletű ügyvezető elnökséggel, melyhez kaján nemtörődömséggel
asszisztált a megyei elnök. Aki mostanában a közösségi oldalakon lejárató kampányt folytat a több mint egy évtizedig neki kenyeret adó
szervezet ellen, miközben saját vétkeiről diszkréten hallgat. Arról is,
hogy két évvel ezelőtt hogyan alakultak újra, illetve meg a városi körzetek. Sokak szerint vitatható módon. De az egyéni érdekek felülírták
a szervezeti szabályzatot. A két tábor békeszerződésének lényege az
volt, hogy egyenlő arányban lehessenek jelen a városi tanácsban. Ráadásul egy küldöttgyűlésen el is játszották a demokratikus jelöltállítás
bohózatát. A végeredmény egy szedett-vedett tanácsosi lista. Ezeken
a hasábokon nemtetszésünknek hangot is adtunk. Sajnos az idő minket
igazolt. Ebből a csapatból nem lehet kiállítani egy rátermett alpolgármestert vagy akár egy, a közösség érdekeit markánsan képviselő frakcióvezetőt sem. Ideig-óráig kényszermegoldásként bárkit székhez lehet
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 13 perckor,
lenyugszik
19 óra 13 perckor.
Az év 269. napja,
hátravan 96 nap.

Ma JUSZTINA,
holnap ADALBERT napja.
ADALBERT: germán eredetű,
jelentése: nemes fény vagy
fénylő nemesség.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 230C
min. 60C

Megyei hírek

BNR – 2017. szeptember 25.
1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,5965
3,8670
1,4807

161,0893

Futóverseny
a cukorbeteg gyermekekért

A Maros Megyei Cukorbeteg Gyermekek és Fiatalok Egyesülete (Ascotid) szervezésében október elsején, vasárnap
harmadik alkalommal kerül sor a Somostetőn az Ascotid
Trail Race nevű sporteseményre, amelyre cukorbeteg és
egészséges résztvevőket is várnak. A legfontosabb próba
a 21 kilométeres félmaratoni futás lesz, emellett 9 kilométeren, gyermekek számára pedig 1,7 kilométeres távolságon szerveznek futóversenyt. A rendezvény célja a
sportolás népszerűsítése a cukorbetegek körében. A projekt nagykövetei cukorbetegséggel diagnosztizált sportolók. Bővebb tájékoztatás a ww.trailrace.ascotid.ro és a
https://www.facebook.com/Ascotidtrail.race/ honlapon.

Évnyitó a Tálentumnál

Változatos tevékenységekkel várják az óvodás és kisiskolás gyermekeket a Tálentum Alapítvány évnyitóján szeptember 27-én, szerdán délután 5 órától. Az óvodásokat
zenés, táncos vigasságra, rajzoló-festegető kreatív „művészkedésre”, barkácsolásra, a játékkuckó szerepjátékaira, gyermektornára hívják. A Törpingáló Klubban az iskolások
ismerkednek a különféle grafikai, festészeti és szobrászati
technikákkal, kísérleteznek az anyagokkal, színekkel és formákkal. Lesz ritmikus torna – moderntánc-tevékenység is. A
részvétel ingyenes. Érdeklődni lehet a 0740-428-799 telefonszámon vagy az alapítvány székházában, a Vihar (Furtunei) utca 13. szám alatt, a Hadsereg tér (oroszpiac) mellett.

Posztgraduális képzés

A Román Tüdőgyógyászati Társaság az Európai Hálózat
a Dohányzás Megelőzéséért szervezettel partnerségben
tartja a VII. Tabakológiai Konferenciát. Ez alkalommal ultrahangos mellkasvizsgálat témakörben posztgraduális
képzésre is sor kerül szeptember 28–29-én a marosvásárhelyi Businnes Szállóban neves hazai és külföldi előadók
részvételével. A kurzus szakorvosoknak szól, de az egyetemistákat is várják.

Jogi tanácsadás csütörtökön

Ezen a héten kivételesen 28-án, csütörtökön tart jogi tanácsadást előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd a megszokott időpontban, délután 4 órakor szerkesztőségünk Dózsa
György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es
irodában. Az érdeklődőket kérik, hogy hozzák magukkal
előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Utánpótlás-válogató
a futballcsapatba

A marosvásárhelyi ASA Futballklub utánpótlás-válogatót
szervez 2011-ben született gyermekek számára. A válogatást keddenként és csütörtökönként 17.30 órától tartják a
Víkendtelep 1-es számú műgyepes pályáján. A jelentkezők
vigyenek magukkal sportfelszerelést. Bővebb felvilágosítás
a 0745-754-750-es telefonszámon kérhető.

Felvételi diákszínjátszó csoportba

Felvételit hirdet a marosvásárhelyi Artecotur Egyesület által
működtett Artsy M diákszínjátszó csoport. Középiskolás diákok jelentkezését várják a gyvajda67@gmail.com e-mailcímre. Az érdeklődő diákok egy vers- vagy prózarészlettel
és egy énekkel készüljenek. Továbbá V–VIII. osztályosok
is jelentkezhetnek felvételi nélkül a megadott e-mail-címen.
A felvételi vizsga szeptember 30-án 11 órától lesz az
RMDSZ Maros megyei szervezete székházának (Dózsa
György utca 9. szám, I. emelet) gyűléstermében. Az oktatás – színészmesterség, beszédtechnika, zene és ritmusgyakorlat – október 2-án kezdődik.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó
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XI. Teleki Samu emlék- és teljesítménytúra

A kiadós eső ellenére jól sikerült a rendezvény

Az esős idő dacára sikeresen zárult a múlt hét
végén megtartott XI. Teleki Samu emlék- és teljesítménytúra. A szervezők újra a görgényüvegcsűri kultúrotthonba helyezték a „főhadiszállást”
, ahol fogadták a résztvevőket és indították, követték a túrázókat.

senyzők díjat kaptak. Az eddigi négy távon (10, 20, 40 és
60 km) kívül idén egy kerékpárútvonalon is kipróbálhatták
erejüket a résztvevők, az eső és sár ellenére heten tekerték
végig az 55 km-t.
A főtámogató az idén is a Columbia sportfelszerelést forgalmazó cég volt, mellette a Outland cipőbolt és a Tudor
City Bicycool biciklisüzlet járult hozzá a díjakhoz, amelyek
természetesen túrázásra, szabadidősportok gyakorlására alkalmas felszerelések voltak. A Görgényszentimrei Polgármesteri Hivatalnak, Üvegcsűr elöljáróinak köszönhetően
az idén is a szervezők rendelkezésére állt a kultúrotthon és
az iskola sportterme.
A díjkiosztást követően zenéléssel, nótázással zárult a
versenynap. Vasárnap a résztvevők virágcsokrot helyeztek
el a sáromberki Teleki család kriptájában, ahol a túra névadójára, Teleki Samura emlékeztek.
A résztvevők teljes névsora a www.ekemvh.ro/teleki –
eredmények elérhetőségen olvasható. Fotókat pedig a
https://www.facebook.com/ekemvh oldalon találhatnak
azok a résztvevők, akiknek nem sikerült menet közben felvételt készíteniük – tájékoztatta lapunkat Pánczél Tibor
szervező. (vajda)

Azok, akik péntek délután érkeztek, az iskola tornatermében aludtak, az igényesebbek helyi vagy környékbeli
vendégházakban szálltak meg. Este a szervezők meleg tea
mellett ismertették az útvonalakat, ezek „kényesebb” pontjait. A szabálynak megfelelően, szombaton reggel 7 és 10
óra között indultak a versenyzők, miután megkapták a térképet, az útleírást és átvették az úti elemózsiát. Az idén az
égiek nem kedveztek a túrának, egész nap csorgott a hideg
eső, ködbe borítva az egyébként csodás tájat, azonban újra
bebizonyosodott az aranymondás, miszerint „nincs rossz
idő, csak rossz turista”. Igen sokan beneveztek a rendezvényre. Mint minden évben, a túrázók biztonságára a
Maros megyei hegyimentők is vigyáztak, így mindenki
szerencsésen visszatért, forró tea mellett melegedve a nap
fáradalmait kipihenhette, éhségét pedig a Kis Zoltán által
készített ízletes gulyással csillapította.
A hideg, esős idő ellenére a szervezőkkel és
versenyzőkkel együtt összesen 100-an voltak a
hét végi teljesítménytúrán. Marosvásárhelyről
nevezett be a legtöbb túrázó, több mint 30-an.
A megyéből még 28-an vettek részt, Hargita
megyéből négy, 1-1 személy Nagybányáról,
Szatmárról és Kolozsvárról jött el. Magyarországon nagy kultuszuk van a teljesítménytúráknak, sokan rendszeresen részt vesznek erdélyi
rendezvényeken, az idén 14-en járták be a megszabott útvonalat. A résztvevők életkora most
is, mint mindig, változatos volt: 10-től 67 évesig több korosztály képviseltette magát. Két lelkes tanító néni toborzásának köszönhetően egy
maroknyi gyerek is bejárta a 10 km-es útvonal
nagy részét. A legkisebbek természetesen a mezőpaniti kisiskolások voltak, a legfiatalabb versenyző a 13 éves Ecser Zsófi volt Ceglédről, aki
még díjat is hazavihetett. A legtöbb tavaszt
megért túrázó a vásárhelyi EKE tagja, Todea
Kornél volt, aki a 10 km-es távot járta be. A támogatók jóvoltából az elsőknek beérkezett ver- Az 5. ellenőrzőpontnál

RENDEZVÉNYEK
A gyertya könnye
Szászrégenben

A szászrégeni George Enescu Ifjúsági Házban látható
szeptember 28-án, csütörtökön délután 6 órakor Kilyén
Ilka és Ritziu Ilka Krisztina A gyertya könnye című, Sütő
András műveiből válogatott műsora. Az előadás tisztelgés a kilencven éve született író emléke előtt. A szászrégeni rendezvényt a Kemény János Művelődési
Társaság szervezi.

Baricz Lajos új verskötete

Ma 18 órakor a marosszentgyörgyi római katolikus plébánia tanácstermében Nagy Miklós Kund író bemutatja
Baricz Lajos Képírás című verskötetét. Közreműködik
az egyházközség kórusa, a Kolping Család énekkara,
a Szent Cecília együttes és Pataki Ágnes. Műsorvezető: Moldovan Irén.

Szimfonikus hangverseny

Szeptember 28-án, csütörtökön este 7 órakor szimfonikus hangversenyre várják a klasszikus zene kedvelőit
a marosvásárhelyi Kultúrpalotába. Vezényel Andrea Albertin olaszországi karmester, hegedűn játszik Anastasiya Petryshak (Olaszország/Ukrajna). Műsoron: Guido
Alberto Fano – f-moll nyitány, Paganini – 1. D-dúr hegedűverseny, F. Busoni – Turandot-szvit.

Különleges könyvbemutató
a Bolyaiban

Keller Péter, Gárdonyi Géza író dédunokája szeptember 29-én, pénteken délelőtt 11 órakor a marosvásár-

helyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum dísztermében mutatja be Az élő Gárdonyi-arc című, dédapjáról írt könyvet. A rendkívüli irodalmi esemény végén a könyv meg
is vásárolható.

Játszd újra, Győző!
– ünnepi Hahota-kabaré

A marosvásárhelyi Hahota színtársulat Puskás Győző
50. születésnapja tiszteletére összeállított ünnepi kabaréválogatás bemutatójára október 15-én, vasárnap este
7 órától kerül sor a Maros Művészegyüttes előadótermében. További marosvásárhelyi előadások: október
22-én, vasárnap, november 4-én, szombaton és 5-én,
vasárnap este 7 órától. Jegyek elővételben a Maros
Művészegyüttes és a Kultúrpalota jegypénztárában.

A CarpArt csoport kiállítása

La Locura – Barbaria címmel nyílik meg ma délután 6
órakor a CarpArt csoport új vizuális művészeti kiállítása
a Romániai Képzőművészek Szövetségének marosvásárhelyi, George Enescu utca 2. szám alatti galériájában. A tárlaton festmények, szobrok, fényképek,
grafikák és videoprojekciók is láthatók. Az alkotásokat
Oliv Mircea műkritikus méltatja.

Vida Gábor új könyve

A Látó Irodalmi Játékok 83. rendezvényén, szeptember
27-én, szerdán 18 órakor Vida Gábor Egy dadogás története című új könyvét mutatják be az András Lóránt
Társulat székhelyén, a marosvásárhelyi Brăila utcai zsinagóga épületében. A kötetet Szabó Róbert Csaba ismerteti. Támogatók: NKA, Szépírók Társasága, András
Lóránt Társulat.

Sorsolás a Bernády Házban
szeptember 27-én, szerdán 16 órakor!

A Népújság szerkesztősége szerdán 16 órától tartja a marosvásárhelyi Bernády Házban
(Horea utca 6. szám), a Hűséges előfizető – SZEPTEMBER nyeremény (6x100 lej)
és a Hűségtombola-díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Marosvásárhelyi iskolaügy

Szijjártó: a román külügyminiszter megköszönte
országa OECD-tagságának támogatását

Megköszönte Teodor Meleşcanu román külügyminiszter a magyar kormánynak, hogy megadja a támogatást Románia OECD-tagságához – közölte
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
hétfőn az MTI-vel, miután telefonon beszélt román
kollégájával.

A magyar tárcavezető elmondta azt is: Teodor Meleşcanu
ismét arról biztosította őt, a román kormány mindent megtesz
azért, hogy a marosvásárhelyi iskolaügy minél előbb megnyugtató módon rendeződjön.
Szijjártó Péter szombaton közölte az MTI-vel, hogy Magyarország támogatja Románia felvételét a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetbe (OECD), miután Liviu

Dragnea, a román kormány fő erejét adó Szociáldemokrata
Párt (PSD) elnöke ígéretet tett a marosvásárhelyi iskolahelyzet megoldására. A pártvezető telefonon egyeztetett Orbán
Viktor miniszterelnökkel, a Fidesz elnökével, ennek során tett
ígéretet Liviu Dragnea a helyzet megoldására – közölte akkor
a külgazdasági és külügyminiszter, jelezve: a döntésről konzultáltak Kelemen Hunorral, a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség (RMDSZ) elnökével is.
A Maros megyei tanfelügyelőség szeptember elején felfüggesztette a marosvásárhelyi magyar tannyelvű katolikus iskola
működését. Az intézkedés következtében a magyar kormány
bejelentette, a tanintézet jogi státusának megszűnte miatt vétót
emel Románia OECD-csatlakozása ellen. (MTI)

Juncker: stabil német kormányzatra van szüksége
Európának

Stabil, erős kormányzatra van szükség Németországban ahhoz, hogy az Európai Unió szembe tudjon szállni a felmerülő globális kihívásokkal – írta
Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke
az Angela Merkel kancellárnak küldött hétfői levelében.

Juncker gratulált a CDU/CSU jobbközép pártszövetség vasárnapi „történelmi” győzelméhez, ugyanakkor erős koalíciós
kormány mielőbbi felállítását sürgette, és ehhez sok szerencsét kívánt. „Európának minden korábbinál jobban szüksége
van egy stabil német szövetségi kormányra, olyanra, amely
képes hozzájárulni kontinensünk jövőjének alakításához” –
idézett a levélből Margarítisz Szkínász, a bizottság szóvivője.
A brüsszeli testület szokásos napi sajtóértekezletén egyebek
mellett a kormányzó uniópártoktól jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) nevű párt megerősödéséről is megkérdezték a szóvivőt, aki erre annyit válaszolt, hogy „bíznak a
demokráciában”. Mint mondta, Juncker hangsúlyozta, hogy
„nincs helye önelégültségnek, nem szabad összemosni az intézkedéseink vitatóit az olyanokkal, akik egyszerűen az Európai Unió lerombolásában érdekeltek, fel kell venni a
küzdelmet a populista diskurzus ellen, jobban elmagyarázva
Európát”.
Németországban a vasárnap megtartott szövetségi parlamenti választást a szavazatok 33 százalékának megszerzésé-

vel a CDU/CSU nyerte meg, de a pártszövetség támogatottsága 8,6 százalékponttal visszaesett a 2013-ban elért 41,5 százalékhoz képest. Szakértők szerint a legvalószínűbbnek
egyelőre egy hármas koalíció létrehozása tűnik a CDU/CSU,
a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) és a Zöldek részvételével.
Merkel az SPD-vel is tárgyalni akar
A győztes CDU/CSU jobbközép pártszövetség a liberális
FDP és a Zöldek mellett az eddigi koalíciós partnerrel, a szociáldemokratákkal (SPD) is tárgyalni kíván a kormányzati
együttműködés lehetőségéről – jelentette be hétfőn Berlinben
Angela Merkel kancellár, a CDU elnöke. A párt vezető testületeinek tanácskozása után tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján kiemelte: ugyan tudomásul veszik, hogy a
szociáldemokraták ellenzékbe akarnak vonulni, de velük is keresik a tárgyalás lehetőségét, és azt vallják, hogy fenn kell tartani
a beszélő viszonyt. Kiemelte: a CDU/CSU egyértelmű felhatalmazást kapott a választópolgároktól a kormányalakításra.
Kérdésre válaszolva elmondta, továbbra is készen áll arra,
hogy a következő teljes négyéves ciklusban betöltse a kormányfői tisztséget. Mint mondta, vállalása nem függ attól,
hogy a CDU/CSU mekkora előnnyel nyeri meg a választást.
A koalíciós tárgyalások esetleges kudarcáról szóló kérdésre
leszögezte: nem tartja tiszteletben a választók akaratát, aki
előrehozott választásokról „spekulál”. (MTI)

EB-konzultáció a tisztességes
és kiszámítható munkaszerződésekért

A munka- és életkörülmények közötti különbségek csökkentése érdekében a bizottság ki akarja bővíteni a munkaszerződésekről szóló jelenleg hatályos irányelvet a foglalkoztatás
valamennyi új formájára, valamint korszerűsíteni a szabályokat, figyelembe véve az elmúlt évtizedekben a munkaerőpiacon végbement változásokat.
A bizottság azt szeretné, hogy a munkavállalók alaposabban megismerhessék az őket megillető jogokat, ezáltal hatékonyabban tudják érvényre juttatni azokat. Az elképzelés
szerint a munkáltatók számára a szabályok aktualizálása
egyértelműbb jogi helyzetet és nagyobb jogbiztonságot eredményez, ami gátolja a tisztességtelen versenyt.
Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke, euróért
és szociális párbeszédért felelős biztosa a szociális jogok európai pillérének előmozdítása érdekében indított konzultáció-

ról elmondta, időszerű a foglalkoztatás új formáival kapcsolatos kihívások kezelése és a megfelelő munkafeltételek biztosítása. Az egységes szabályok és a közös méltányos
foglalkoztatási előírások a munkavállaló mellett megvédik
azokat a vállalatokat, amelyek megfelelő tájékoztatást nyújtanak a munkakörülményeiket illetően.
Marianne Thyssen foglalkoztatáspolitikáért felelős biztos
hangsúlyozta, a munkavállalóknak joguk van a munkavállalás
megkezdésekor írásos tájékoztatást kérni jogaikról és kötelezettségeikről, ugyanakkor európai milliók vállalnak munkát
nem szabványos szerződések aláírásával, ami bizonytalanságot eredményez. Az unióban világos szabályoknak kell lenni
minden munkavállalóra nézve, státuszuktól függetlenül, legyen az informatikai platform munkatársa vagy akár kiszolgáló személyzet.
A konzultáció keretében a szociális partnerek november 3ig közölhetik véleményüket és észrevételeiket a munkaszerződésekre vonatkozó uniós jogszabályok tervezett
aktualizálásával kapcsolatban, amelyeket összegezve az uniós
bizottság még az év vége előtt konkrét jogalkotási javaslat
formájában kíván előterjeszteni. (MTI)

A Vatikán falain belüli feszültségre utalnak Libero Milonénak, a pápai állam volt főrevizorának kijelentései, miszerint
fenyegetéssel kényszerítették lemondásra. A Vatikán szerint
kémkedés miatt bocsátották el.
Libero Milonét 2015 májusában nevezték ki a vatikáni pénzügyek főrevizorának. Tisztségéről idén júniusban mondott le.
A 69 éves, nemzetközi tapasztalattal rendelkező pénzügyi szakember három hónap elteltével sajtótájékoztatón jelentette be,
hogy nem önszántából távozott. Beszámolója szerint a lemondólevelét fenyegetés alatt írta alá: a vatikáni csendőrség parancsnoka azzal fenyegette meg, hogy ha nem mond le,
sikkasztásért letartóztatják. Libero Milone szerint azért távolították el, mert tisztába akarta tenni a Vatikán pénzügyeit.
A Vatikán közleményben reagált, hangsúlyozva, hogy Libero
Milonét azért bocsátották el, mivel külső céget bérelt fel, hogy
a Szentszék tagjainak magánélete után nyomozzon.
Az olasz sajtó figyelmét a Vatikán szokatlanul kemény válasza keltette fel. A hétfői Corriere della Sera szerint egyre
több botrányos ügy szivárog ki, bizalmas vatikáni dokumentumokat juttatnak el a sajtónak, ami az „egyházi hierarchiák
egymás közötti zsarolásának” jele. Vatikáni elemzők szerint a
Vatileaks-botrány folyamatosan dagad, és a háttérben a vati-

káni pénzügyek feletti ellenőrzésért zajló harc húzódik. Libero
Milone kinevezése után alig néhány hónappal jelezte a vatikáni hatóságoknak, hogy hivatali számítógépét feltörték. Az
innen eltulajdonított dokumentumok egy része 2016-ban a Vatikán pénzügyeiről írt könyvekben jelent meg. A szerzőket a
vatikáni bíróság elé állították, de nem ítélték el. Az olasz sajtó
szerint további iratok még közlésre várnak: a kiszivárogtatók
adagolják őket, így igyekezve fokozni a nyomást. Szeptember
18-án az 1983-ban eltűnt Emanuela Orlandira vonatkozó dokumentum került napvilágra, amelyet a Vatikán hamisítványnak nevezett. A vatikáni bíróságon most zajlik az a sikkasztási
per is, amelyben a Bambino Gesu római egyházi kórház korábbi vezetőit vádolják egyebek között azzal, hogy a kórház
támogatásaiból a volt szentszéki államtitkár Tarcisio Bertone
bíboros vatikáni lakását állították helyre.
Libero Milone nyilatkozataival egy időben jelent meg a Ferenc pápa egyes tanításait eretnekséggel vádoló dokumentum
is, amelyet interneten közöltek. Az aláírók között szereplő Ettore Gotti Tedeschi, a vatikáni bank volt elnöke, akit 2012-ben
váltottak le, a La Stampában úgy nyilatkozott, a Vatikánban
„méreggel teli a hangulat, sokkal jobban, mint akármikor korábban”. (MTI)

Az Európai Bizottság uniós szintű konzultációt indított a munkáltatók képviselőivel és a szakszervezetekkel a munkaszerződésekre vonatkozó szabályok
korszerűsítéséről, hogy azok a munkavállalók szempontjából méltányosabbá és kiszámíthatóbbá váljanak – közölte az uniós bizottság hétfőn.

Fenyegetéssel vádolja a Vatikánt a Szentszék volt revizora

Ország – világ
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Nem volt etnikai jellege
az iskolai bántalmazásnak

A besztercei Andrei Mureşanu Főgimnázium vezetősége szerint nem volt etnikai jellege az iskolában múlt
csütörtökön történt bántalmazásnak. Az Agerpres hírügynökség szerint az iskolán belül bizottság alakult
az ügy kivizsgálására, amely az érintett diákok, szüleik és osztályfőnökeik meghallgatása után azt a következtetést vonta le, hogy a diákok közötti
konfliktusnak nem volt etnikai jellege. A tanintézet álláspontja szerint a bántalmazó gyermekek nem is
tudták, hogy a bántalmazott kislány a magyar tagozat
diákja. A főgimnázium írásos megrovásban részesítette a szóbeli és tettleges agressziót elkövető román
diákokat, a magyar diáklányt pedig „személyes figyelmeztetésben részesítette amiatt, hogy nem megfelelően reagált az események során”. Az iskola mind az
érintett gyermekeknek, mind pedig szüleiknek pszichológiai tanácsadást javasolt. (MTI)

Székely szabadság napja

Elsőfokon felemás ítéletet hozott a Maros megyei törvényszék a székely szabadság napjára, 2018. március 10-re tervezett marosvásárhelyi felvonulásról. A
pénteken hozott ítélet kivonata a bíróságok portálján
jelent meg. A törvényszék közölte, hogy részben
adott igazat a panaszos Siculitas Egyesületnek: nem
semmisítette meg azt az átiratot, amelyben a polgármester a jövő évi rendezvény korlátozását közölte,
de érvénytelenítette azt az átiratot, amelyben a polgármesteri hivatal válaszolt a Siculitas Egyesületnek
az emiatt benyújtott előzetes panaszára. A törvényszék arra kötelezte a polgármestert, hogy orvosolja
a Siculitas előzetes panaszát. A pereskedés előtti előzetes panasz benyújtását a törvény írja elő a panaszosnak abban a reményben, hogy a felek
pereskedés nélkül rendezik a nézeteltérést. (MTI)

Börtönbüntetésre ítélték
Dan Şovát

Három év letöltendő szabadságvesztésre ítélte hétfőn a Legfelsőbb Bíróság Dan Şova volt szenátort befolyással való üzérkedés vádjával a govorai hőerőmű
ügyében. A bíróság ugyanakkor elrendelte százezer
euró elkobzását a volt politikustól. Ugyanebben az
ügyben Mihai Bălan, az erőmű volt igazgatója három
év felfüggesztett büntetést kapott folytatólagosan elkövetett hivatali visszaélésért. A bíróság ítélete nem
jogerős, tíznapos határidőn belül meg lehet fellebbezni. Dan Şova a Turceni-Rovinari ügyiratban is
gyanúsított, Victor Ponta volt miniszterelnökkel egyetemben. A szenátor ellen a DNA egy másik ügyben –
a Govora erőművel kötött tanácsadói szerződések
ügyében – is bűnvádi eljárást folytat. (Mediafax)

Leváltanák
az igazságügyi minisztert

Tudorel Toader igazságügyi miniszter leváltását fogja
kérni a Szociáldemokrata Párt (PSD) országos végrehajtó bizottságának (CexN) pénteki ülésén – közölte hétfőn Codrin Ştefănescu, a politikai alakulat
helyettes főtitkára. Codrin Ştefănescu elégedetlenségének adott hangot amiatt, hogy az igazságügyi miniszter nem lépett fel az „Országos Korrupcióellenes
Ügyészség visszaéléseivel szemben”. Ştefănescu
szerint az igazságügyi miniszternek már régóta le kellett volna váltania Augustin Lazăr legfőbb ügyészt.
Ugyanakkor kifejtette: támogatja Sevil Shhaideh kormányfőhelyettest és Rovana Plumb minisztert.
(Agerpres)

Vass-uralom
és légvárak

(Folytatás az 1. oldalról)
juttatni, csak az a gond, hogy a marosvásárhelyi magyar közösség újabb négy évet veszít. Vagy mégsem? A
belső ellenzék magányos lovagi szerepköréből elnöki
pozícióba került Vass Levente minden téren megújulást
és eredményes politizálást ígért. Helyi szinten ebből
nem sok látszik. A választásokra összegründolt szervezet
gyakorlatilag nem létezik. Az ügyvezető alelnök munkabírására lehet építeni, de az már végképp elszomorító,
hogy néhány alelnöki tisztségre lasszóval kellett összefogdosni a „delikvenseket”. Elszomorító. Elporladt a
kilencvenes évek eleji bizalom. Hogy ki, mikor, mennyire
koptatta a szervezet hitelét, mára már csak a húsosfazéktól elrugdosott sárdobáló facebook-lovagok számára
fontos. Nekünk jövőt építő érdekképviseletre van szükségünk. Itt, helyi szinten is. A Vass-legények feladata,
hogy az ígérethez híven, a tanácsadói háttéremberekkel
helyes vágányra tereljék önkormányzati képviselőiket.
És akiknek vaj van a füle mögött, eltávolítsák a testületből. A szavazók bizalma erre kötelez, és arra, hogy a
következő helyi képviselőjelöltek kiválasztását, felkészítését már most megkezdjék. A klikkháborúk ideje lejárt.
Reméljük.

4 NÉPÚJSÁG

_____________________________________________________AKTUÁLIS ____________________________________________ 2017. szeptember 26., kedd

Fenyegető válasz
a szerződés felbontására

Évnyitó a MOGYE-n

Hetvenéves folytonosság

„A legszebb és legnehezebb
éveitek kezdődnek” – hangzott el több ízben is a Kultúrpalota
nagytermében
–
melyet zsúfolásig töltöttek az
egyetem hallgatói, tanárok,
barátok és hozzátartozók –
tartott ünnepélyes megnyitón. Ezerszáz egyetemi hallgató kezdte meg hétfőn,
szeptember 25-én tanulmányait a Marosvásárhelyi Orvosi
és
Gyógyszerészeti
Egyetemen.

Szer Pálosy Piroska

Az ünnepi köszöntések sorát az
egyetem rektora, Leonard Azamfirei nyitotta meg, őt követte a rektorhelyettes magyar nyelvű, az angol
nyelvű orvosképzés tanszékvezetőjének angol nyelvű üdvözlő beszéde, majd a megyei és városi
elöljárók, a prefektus, a város polgármestere, a megyei tanács alelnökének köszöntése és biztatása
hangzott el.
Amint az egyetem rektora hangsúlyozta, magas követelményeket
támasztanak a hallgatók irányába,
ugyanakkor az egyetem a megfelelő
szakmai felkészültség érdekében
megpróbál sokat is nyújtani számukra. Arra kérte a diákokat, hogy
változtassanak eddigi hozzáállásukon, és minden tantárgyból következetesen tanuljanak, ne hagyják az

Mivel a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal nem tartotta be az Erdélyi Római
Katolikus Státus Alapítványnyal kötött egyezséget, az
alapítvány kuratóriuma szeptember 9-i csíksomlyói ülésén
a szerződés felbontásáról
döntött. A szeptember 21-i
írásbeli értesítésre a hivatal
egy napon belül azt a választ
küldte, hogy a szerződést
egyoldalúan nem lehet felbontani.

Fotó: Nagy Tibor

Mint ismeretes, a 2014-ben megkötött dokumentum értelmében a
Gyulafehérvári Római Katolikus
Főegyházmegye tulajdonában levő
volt II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium épületét az egyház vagyonkezelője, a státus bérbe
adta a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalnak, hogy az épületet a
korábban is abban működő Unirea
Főgimnázium és a megalakuló katolikus iskola használja. A szerződés alapfeltétele volt, hogy az
iskolafenntartó gondoskodik a katolikus iskola megalapításáról, és
szavatolja annak működését, amit a
dokumentumot kiegészítő felhasználási szerződésben a következőképpen rögzítettek: „Ha a római
katolikus iskola nem alakul meg,
vagy a bérleti időszakban megszűnik, a szerződés érvényét veszti”.
Azzal, hogy a Római Katolikus
Teológiai Líceum osztályait a Bolyai középiskolához csatolták, a státus kuratóriuma szerint a szerződés
érvényét veszti. Ezenkívül az

egyezség egyéb pontjait sem tartotta be a hivatal – erősítette meg
érdeklődésünkre dr. Holló László, a
Státus Alapítvány igazgatótanácsának elnöke. A 15. cikkely ugyanis
arra vonatkozott, hogy az épületet a
bérlő a tulajdonos előzetes beleegyezése nélkül nem adja ki albérlőnek. Ezzel szemben a státus
tudomására jutott, hogy az Unirea
által használt épületrészt a nagyszebeni Lucian Blaga Egyetem bérli.
A szerződés 19. pontja sem teljesült, amelyben a bérlő vállalja, hogy
forrásokat keres a bérlemény felújítására, amire a polgármesteri hivatal lépéseket sem tett. Ezek után a
kuratórium szükségesnek látta a
szerződés felbontását, és új szerződés megkötését, hogy se az Unireába, se a Római Katolikus Teológiai
Líceumba járó diákok érdekei ne
sérüljenek. A szerződésben ugyanis
az van, hogy egy hónap áll a felek
rendelkezésére, hogy megegyezzenek, és egy új szerződés megkötésére sor kerülhessen. A bérbe adó
Státus Alapítvány szemszögéből
ennek az a feltétele, hogy a Római
Katolikus Teológiai Líceum megalapítása érvényt nyerjen.
Amint dr. Holló László elmondta, a polgármesteri hivatal
gyors válasza szerint egy szerződést
egyoldalúan nem lehet felbontani,
majd azzal zárják a levelet, hogy
abban az esetben, ha nem születik
barátságos megoldás, akkor a bírósághoz fordulnak. Tegyük hozzá,
hogy nem először ebben az ügyben.
(bodolai)

utolsó hetekre, napokra a vizsgákra
való felkészülést. Elmondta, a
MOGYE több mint hatezer diákjának biztosítanak megfelelő körülményeket és oktatókat annak
érdekében, hogy a világ bármely
táján megállják a helyüket. Mint jelezte, egy új egyetemi campus projektje körvonalazódik annak
érdekében, hogy a diákok elszállásolását megkönnyítsék. A város polgármestere és prefektusa egyaránt
arról beszélt, hogy külföldi útjaik
során mindenekelőtt a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetemre büszkék, az a tény
pedig, hogy a világon bárhol lehet
Marosvásárhelyen végzett orvosokkal találkozni, a város hírnevét
öregbíti. A gazdasági kapcsolatok
kiépítése érdekében tett múlt heti
fehéroroszországi látogatás alkalmával a rektor két ottani egyetemmel kötött partneri szerződést –
mondta a prefektus.
Nagy Előd rektorhelyettes magyar nyelven üdvözölte a jelenlévőket. Mint hangsúlyozta, az évnyitó
ünnepség mindenekelőtt az egyetem elsőéves orvos, fogorvos, orvosasszisztens,
gyógyszerész,
kinetoterápia, dietetika, kozmetológia, testnevelés szakos hallgatóinak
az ünnepe, akik júliusban, illetve
szeptemberben felvételt nyertek az
egyetem több mint ötezer hallgatója
közé. „Önök büszkék lehetnek arra,
hogy elsődleges céljukat elérték,

tagjai lehetnek az egyetemi hallgatók közösségének, bekerültek annak
a diákságnak a soraiba, amely
immár több mint hetvenéves folytonossággal tudhatja alma materének az Orvosi és Gyógyszerészeti
Intézetet, majd Egyetemet” – fejtette ki beszédében. A MOGYE
hallgatóiként a tanulást nem csak
kötelességként, hanem nagy lehetőségként kell megélni, mondta,
ugyanakkor az állandó szakmai fejlődés fontosságát emelte ki, lépést
kell tartani az állandóan és rohamosan megújuló műszaki fejlesztesékkel, amely révén az egyetem
végzettjei bárhol megállhatják a helyüket. Sok lesz az elfoglaltság,
szessziókban elképzelhetetlen méreteket öltenek a leterhelések, de a
diákszövetségi tevékenységek is
változatossá teszik majd az egyetemi életet. A tanulás mellett azonban vegyék ki részüket a
diákszövetségek által szervezett tudományos diákköri tevékenységekből, vetélkedőkből, ismerkedjenek,
szórakozzanak és érezzék jól magukat Marosvásárhelyen – mondta a
rektorhelyettes és sok sikert kívánt
az új tanévben az egyetem hallgatóinak.
Az ünnepi hangulatot egyetemista lányokból álló könnyűzeneegyüttes fokozta, akik Vizi Imre
Made in UMF szerzeményét adták
elő a szerző és csapata zenei kíséretével.

A Román Vasúttársaság (CFR)
személyszállító ágazatának tájékoztatása szerint az 1765-os jelzésű,
Jászvásár–Temesvár InterRegio
járat a dési állomás kijáratánál levő
váltóknál siklott ki. Az utasokat egy
másik szerelvény vette át, amelyik
a másik sínpáron közlekedett, miután a CFR infrastruktúráért felelős

ágazatának dolgozói ellenőrizték a
rakszelvényt, és megadták az engedélyt az indulásra. „Műszaki mentőegységek érkeztek a helyszínre,
hogy visszahelyezzék a szerelvényt
a sínekre, és biztonságosan újraindulhasson a vasúti közlekedés. A
kolozsvári regionális igazgatóság
vezetősége szintén a helyszínre érkezett, és vizsgálják, hogy mi
okozta a balesetet. Az operatív intézkedések célja, hogy a vasúti közlekedés biztonságos körülmények
között indulhasson újra” – mutatott
rá az idézett forrás. (Mediafax)

lett részt vett Fülöp László, Szováta, Gálfi Árpád, Székelyudvarhely, Molnár Tibor, Szentegyháza,
Lázár Kis Barna, Barót, Gyerő
József,
Kovászna,
Ráduly
Róbert, Csíkszereda, Nagy Zoltán,
Gyergyószentmiklós, Tóth Sándor,
Nyárádszereda, valamint Rafai
Emil, Székelykeresztúr polgármestere.
Az eseményen Menyhárt István,
az Europe Direct központ projektmenedzsere bemutatta Erdőszentgyörgyöt, a turisztikai látványosságokat, illetve ismertette a folyamatban lévő projekteket is,
többek között szólt a kastély udvarának a parkosításáról, egy Rhédeyszoba berendezéséről, valamint a
kastélymennyezet és a pince restaurálásáról is. Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának a
képviselőit követően De Blasio Antonio, az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetségének
főtitkára az általuk létrehozott és
működtetett hálózatot ismertette,
felkínálva annak lehetőségét,

hogy bármelyik erdélyi város
csatlakozhasson. Jelenleg egyetlen székelyföldi város a tagja a
szövetségnek, ez pedig Erdőszentgyörgy.
Dr. Csala Dénes egyetemi adjunktus, blogger online bejelentkezése során Demográfiai változások
és kilátások Székelyföldön címmel
tartott előadást, amelyben statisztikai adatokkal alátámasztva mutatott
rá arra, hogy Székelyföldön elsősorban mi okozza a legtöbb ember
halálát, milyen mértékű elöregedés-

ről beszélhetünk, illetve hogyan
változik az átlagéletkor az idő előrehaladtával.
Fanici Mihály, az Új Nemzedék
Központ hálózati és innovációs
igazgatója, a Szontágh Szabolcs ifjúságszakmai igazgatóval közösen
képviselt kutatóközpont tevékenységét ismertette. Beszámolt arról,
hogy 15-29 év között fiatalok körében végeznek felméréseket, többek
között a nemzet- és identitástudatot,
nyelvismeretet, nemzeti hovatartozást kutatva. Fanici a birtokában

lévő információkra alapozva kiemelte, a migrációs potenciál a társadalom minden rétegét áthatja, és
a migráció kérdésköréről mint veszélyről beszélni kell.
A találkozó során a jelen lévő
polgármesterek meglátogatták a
helyi református templomot, valamint idegenvezető kíséretében a
kastély tematikus szobáival is
megismerkedhettek. A következő
alkalomra novemberben Nyárádszeredában kerül majd sor.
(menyhárt)

Kisiklott egy vonat Kolozs megyében

Senki sem sérült meg

Kisiklott a Jászvásár–Temesvár InterRegio vonat vasárnapról hétfőre virradóra Kolozs
megyében. A balesetben sem
az utasok, sem a vasúti személyzet nem sérült meg.

Székelyföldi magyar városok polgármestereinek V. találkozója

Ötödik alkalommal gyűltek
össze csütörtökön a székelyföldi magyar városok polgármesterei. Székelyudvarhely,
Csíkszereda,
Sepsiszentgyörgy és Gyergyószentmiklós
után
ezúttal
az
erdőszentgyörgyi
Rhédeykastély adott otthont az eseménynek.

Ezen alkalmak célja lehetőséget
teremteni a személyes találkozásra,
hogy az elöljárók megvitassák a
székelyföldi településeket érintő
problémákat, illetve tapasztalatot
cseréljenek adott kérdésekben. A
találkozókra kéthavonta kerül sor,
mindig más városban, és minden
alkalommal más tematika köré
épülnek. Az erdőszentgyörgyi találkozó központi témája a székelyföldi demográfiai változások
ismertetése és a fiatalok külföldi
munkavállalásának aránya, illetve
ennek okai voltak. A Rhédey-kastélyban megtartott eseményen a
házigazda Csibi Attila-Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere mel-
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Töltöttkáposzta-fesztivál
Parajdon

Káposztafejű vitézek, vicces
tökfigurák, szalmából született óriásmaci és még számtalan ötletes, székely leleményességet, jókedvet tükröző alkotás népesítette be a
hét végén Parajd utcáit.

Nagy Székely Ildikó

A helyi iskolások évről évre így
teszik szebbé, különlegesebbé a
nemzetközi töltöttkáposzta-fesztivált, amelyet idén huszonkettedik
alkalommal tartottak meg a Sóvidék központjának számító településen.

Pár éve háromnaposra nőtt a –
nevéhez méltón – külföldi vendégeket is vonzó fesztivál. A falu már
csütörtökön díszbe öltözött, pénteken pedig az ötödik alkalommal
megszervezett sóvidéki tömegfutással indult a nap. Ezt követően a
legkisebb szakácsok kötöttek
maguk elé kötényt. A gyermekek
mini töltöttkáposzta-fesztiválját a
főzőverseny mellett számtalan
ügyességi játék és koncert színesítette.
Szombaton zuhogó esőben láttak
munkához a felnőttek megmérettetésének résztvevői – a 16 csapatban

Az időjárás is beleszólt
Bár a szervezők is úgy vélik, a
fesztivál „történetében” sosem volt ennyire kedvezőtlen
az időjárás, jól végződött az
idei hőlégballon-rendezvény:
vasárnap délután ezrek tolongtak Vármezőben a ballonóriások körül.

Gligor Róbert László

A kedvezőtlen időjárás kétségtelenül nyomot hagyott a hét végén
immár tizenkettedik alkalommal
megszervezett vármezői hőléballon-parádén, hiszen csak feleannyi
repülést vállalhattak a pilóták, mint
amennyit máskor szoktak. Pénteken
egy alkalommal levegőbe engedték
a vászongömböket, de az eső miatt
eláztak, így az esti repülést kénytelenek voltak lemondani az újabb
eső miatt is, és szombaton is egész
nap rostokolniuk kellett a folyamatos esőzés miatt – tudtuk meg a
helyszínen a pilótáktól. Vasárnap
reggelre azonban az esőfelhők elvonultak a havasokból is, így ismét
felemelkedhettek a kosaras léggömbök. Déltől a bámészkodók is gyülekezni kezdtek, késő délutánra már
többezresre nőtt a tömeg a helyszínen. Az esőzés nyomában maradt
sárral kevésbé törődtek a látogatók,
inkább a marosvásárhelyi Kerecsensólyom egyesület kora középkori magyar harci bemutatójára és
jurtájára voltak kíváncsiak, majd a
réten fűre terített hatalmas légzsákokat vették körül, s kíváncsian
várták, hogy a szakmai eligazítás
után a csapatok elkezdjék a ballonok felfújását, s rögzítés után a felállítását, forró levegővel való
feltöltését. A lacikonyhákból felszálló füst iránya, sebessége azon-

a testvértelepülések: Emőd, Harsány, Mezőkovácsháza, Szegvár,
Visegrád is képviseltettek –, az időjárás azonban sem a versenyzőknek, sem a sok száz fős tömegnek
nem szegte kedvét. A sátrak alatt
egy pillanatra sem állt meg az élet,
és a vásárfiát, különféle édességeket, használati és egyéb tárgyakat
kínálók is elégedettek lehettek a
forgalommal. A hangulatot harci
és íjászbemutató, zumbázás
emelte, majd az ízletes töltelékek
megannyi kategóriában zajló zsűrizése után a meghívott előadók –

Szőcs Renáta, a Star Academy tehetségkutató verseny győztese, a 3
Sud Est és a Zanzibár együttes –
szórakoztatták a népes közönséget.
A parajdi fesztivál évek óta
egybefonódik a rezesbandák találkozójával, amelyet Zúg a fenyves néven 39. alkalommal
szerveztek meg a rendezvény
utolsó napján. Vasárnap délben
ragyogó napsütésben, szemet,
fület gyönyörködtetve vonultak
végig a főutcán a részt vevő fúvószenekarok és mazsorettcsapatok,

Jól végződött a vármezői hőlégballon-fesztivál

ban a tapasztalt pilótáknak jelezte:
még várni kell, amíg a laikus számára alig érezhető légmozgás is
másodpercenkénti kétméteres sebességre csökken. Ekkor megkezdhették a beszállást azok, akiknek
szerencséjük volt: a szabad repülésre már legalább egy hónapja elfogytak az amúgy olcsónak nem
mondható 350 lejes jegyek, de a
függesztett (azaz csak kis magasságig felemelkedő, földhöz rögzített
ballonokkal történő) repülésre is 25
lejt kellett fizetni. S mivel az eső
miatt csak a tervezett emelkedések
felét ejthették meg, a szervezőknek
igencsak meggyűlt a munkája vasárnap délután, hogy a jeggyel rendelkezőket elosszák a kosarak
között.
Idén húsz léggömb emelkedett
fel, Szlovákia, Csehország és Moldova Köztársaság képviselői mellett
brit léggömb is volt, Magyarországról Szeged, Hajdúszoboszló,
Debrecen, Székesfehérvár, Kiskőrös, Kecskemét, Szajol egy-egy,
Budapest három, Tiszaújváros két
csapattal érkezett, Romániából két
bukaresti és egy-egy kolozsvári,
jászvásári és vármezői léggömböt
neveztek be, de Európa két nagy
léggömbgyártó cége, a Cameroon
és a Kubiček családok képviselői
is megjelentek a parádén. A hamar
esteledő havasalji eget színes ballonok töltötték meg, de sárkányrepülők is röpködtek a levegőben,
illetve a tömegben szaladgáló gyerekek kezében. A látogatókat lacikonyhák sora és kézművesvásár
várta, a tér egyik sarkában gyerekek szórakoztak.
A vármezői Nyárád Sky Team
hat éve alakult, jelenleg négyen alkotják a csapatot – tudtuk meg

A vasárnapi napsütésben tömeg és léggömbök töltötték be Vármezőt

Magyari Péter pilótától. Ők főleg
alacsony repülést végeznek, azaz
150-200 méterig emelkednek fel,
a megtett távolság a szél és időjárás függvénye, a leghosszabb táv
Szováta és Szászrégen volt. A függesztett repülés 15-20 méterig
való felemelkedést jelent, s mivel
rengetegen váltottak jegyet, egy
femelkedés, lebegés nem tart tovább öt percnél – tudtuk meg a
Budapestről érkezett Tatai Istvántól, miközben léggömbjüket rögzí-

tették. Csapatuk évtizedek óta jár
ide, mert fantasztikus a hangulat,
a csapatok között nagyon jó kapcsolat alakult ki, még ha nem is
beszél mindenki magyarul. Számukra nagyon kellemes hangulatú
ez a fesztivál, mert a magyarországi találkozókon a szakmaiság
és a ballonozás van előtérben, legtöbb helyen alig van néző vagy
mellőzik a tömeget, míg itt a
vármezői fesztivál valóságos
népünnepély.

Fotó: Nagy Tibor

amelyek aztán a főtéri színpadon
mutatták be színvonalas műsorukat.
Ízekben, színekben, dallamokban
gazdag hétvége volt ez a Sóvidék
lakói és vendégei számára. Aki
eljött, biztosan sokáig őrzi majd
emlékezetében a fesztivál mozaikkockáit, az arcokról áradó derűt, a
házigazdák szívélyességét és a főtéren felállított őszi kompozíciókat, közöttük az első díjas
kishercegest: a tökrókát, a tobozkígyót, a kutat és a kartonpapír csillagokat.

Fotó: Gligor Róbert László

A vasárnap délutáni tömeg nagyságát pontosan nem lehet megállapítani, de több ezer ember sereglett
a felszállóhelyet biztosító rétre, míg
a több helyen kialakított parkolókertek is telve voltak, itt is ezresekre tehető a gépkocsik száma. S
bár sokan a ballonok felszállása
után próbáltak is hazaindulni, a vármezői úton több kilométeres autósor alakult ki alkonyatra, és a
parkolókból való kijutás is legalább
félórás türelmi időt jelentett.
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Holnap kezd a cukorgyár

Az autópályára várnak?

Szerkesztette: Mezey Sarolta

(Folytatás az 1. oldalról)
– Láttuk, hogy az igen megrongálódott vasúti átjárón a síneken is
nagyon nehezen hajtanak át a gépkocsik. Lelassítanak, s lépésben
haladnak, miközben a sínek csattognak. Félelmetesnek, balesetveszélyesnek tűnt.
– Igen. Ezt is tudjuk, próbáltunk
intézkedni. De kiderült, hogy a
CFR átadta a vonalat a Regiotransnak, egyik a másikra hárítja a felelősséget, de nem teszik könnyen
járhatóvá a vasúti átkelőt, hogy a
forgalmat könnyítsék. Mindenki
azt mondja, hogy a város forgalma
csökkenni fog, mihelyt megépül az
autópálya. Igen, de Ludason még
neki sem fogtak a munkálatoknak
– fogalmazott az alpolgármester.

Lapunkat Luta Adrian helyettes
igazgató tájékoztatta arról, hogy
szeptember 27-én, szerdán indul a
cukorrépa feldolgozása. Idén 5400
hektáron termeltek cukorrépát, s
becslések szerint 280 ezer tonna
termést kell betakarítani. Arról,

hogy milyen cukortartalmú répát
gyűjtenek be, korai beszélni, hiszen
ez még az utolsó napokban is változhat. Ha száraz marad az idő,
akkor magasabb, ha csapadékos,
akkor alacsonyabb cukortartalmú
lesz a répa.
– A betakarítást megelőzően komoly előkészületeket végeztünk, a
gépek készenlétben állnak, a gyárban is minden készen áll a feldolgozásra. Jelenleg 160 munkással
dolgozunk, s ha szükséges lesz,
szezonmunkásokat is alkalmazunk. Számításaink szerint karácsonyig befejezzük a répa
feldolgozását – mondotta el az
igazgató.

Andrássytelepen népes gyermekcsoport lakja be az óvodát, 24-en
vannak. Óvónőik Szalai Izabella és
Balogh Katalin. Utóbbival beszélgettünk, miközben a kicsiknek
éppen déli takarodót fújtak, s
ágyacskáikban szép sorban aludtak.
Néhány kivétellel, mert ugye mindig akad egy-kettő, aki délben nem
szenderül álomra.
– Az óvodába járó gyermekek
nagy része napközis, heten a rövid
programon vesznek részt. A gyerekeket innen helyből és a környező
telepekről hozzák. 13-an előkészítő
csoportba járnak, jövőre Ludasra
fognak járni iskolába. Tehát gyerek
van, velük akár itt, Andrássytelepen
is lehetne osztályt indítani, hogy ne

álljon üresen az épület – tájékoztatott az óvónő, aki azt is elmondta,
hogy a magyar tannyelvű óvodai
csoportban hat román anyanyelvű
gyermek is van, akiket a szülők
nemcsak kényszerűségből írattak
ide, hanem azért, hogy a gyermekek megtanuljanak magyarul. A
szülők között vannak olyanok, akik
szintén magyar óvodába jártak, s
hasznukra vált. Ezért is döntöttek a
magyar óvoda mellett.
Az óvoda tiszta, világos, derűs
termeit, tiszta, rendezett mosdóját
nézve, az óvónők kedvességét tekintve, bárki jó szívvel adhatja ide
gyermekét, mert semmivel sem
alábbvaló, mint bármelyik városi
tanintézmény.

Pár nap múlva ismét cukorrépával megrakott kamionok
kígyóznak majd a cukorgyár
utcájában, ugyanis szeptember 25-én, tegnap megkezdődött a répa betakarítása.
Ottjártunkkor éppen a kampány előkészítéséről tartottak megbeszélést a Tereos
francia menedzserei és a
helyi vezetőség.

Szabadidőközpont létesül

Fotó: Nagy Tibor

Azaz megújul az ifjúsági park, amelyet korszerűsítenek, rendeznek, teljes egészében új
arculatot kap. A városi tanács a Regionális
Operatív Program keretében nyert pályázatot. A 5. tengely kiírására húsz város adta be
a pályázatát, de csak Ludas és Gyergyószentmiklós nyert – tájékoztatott Kis István alpolgármester.

A park a várost kettészelő Maros-híd szomszédságában található, területe 2,5 hektár. Jelenleg nagyon
elhanyagolt, annak ellenére, hogy az évtizedes fák tel-

jes pompájukkal uralják a teret, de a lépcsők,
sétányok, gruppok teljesen tönkrementek,
mindent benőtt a gaz, szemét éktelenkedik a
bokrok tövében.
A park felújítási munkálatai több mint 8
millió lejbe kerülnek, az önrész meghaladja a
300 ezer lejt. A tervezés és kivitelezés 30 hónapot ölel fel, a munkálatokra 16 hónap áll
rendelkezésre. A szabadidőközpontban zöldövezetek, sétányok, sportpályák lesznek. A
terv kivitelezését májusban hagyta jóvá a tanács, a Gyulafehérvári Központi Régió Fejlesztési
Ügynökséggel
a
szerződést
megkötötték, a tervezés elkezdődött.

24-en az óvodában

Infrastrukturális munkálatok

A városvezetés kiaknázza az adódó lehetőségeket,
és pályázik azért, hogy élhetőbb legyen a város, s a
fejlesztéseket meg tudják valósítani. Pályázatot nyertek az Országos Vidékfejlesztési Program keretében,
a PNDL-nél, ami nyomán felújítják a Crângului és a
Maros utcát, továbbá teljes közművesítést végeznek

az ANL-s tömbházaknál és parkolókat alakítanak ki.
A megnyert pályázatok értéke több mint 1,4 millió lej.
Jelenleg az andrássytelepi művelődési ház tetőzetét
újítják fel. Azután következnek az illemhelyek. Idén
75 ezer lejt szánnak erre a munkálatra – tájékoztatott
Kis István alpolgármester.

Kitüntették Tóth Sándort

Tóth Sándor pedagógust, a Hajdina
néptáncegyüttes alapítóját és vezetőjét a szórványban élő magyarság
nemzeti öntudatának és anyanyelvének megőrzését, valamint a népi
kultúra ápolását szolgáló értékőrző
munkája elis- meréseként Áder
János, Magyarország köztársasági
elnöke Magyar Arany Érdemkereszttel tüntette ki. A díjat Magyarország csíkszeredai konzulátusán
adták át.

A kitüntetett népes család gyermekeként
Andrássytelepen kezdte el elemi tanulmányait, ahol Szekeres Adél történelemtanár diákjaként bekapcsolódott a XX. századi
telepítés kutatásába. A gyűjtés eredményeként megszületett a település monográfiája,
amellyel a tantárgyolimpia országos döntőjéig jutottak.
Az építészeti iskolaközpontban szakmát
tanult, majd a gyulafehérvári Római Katolikus Teológia Hittantanárképző Karán szerzett oklevelet. 1996–2007 között V–VIII.
osztályosoknak magyar nyelvet és irodalmat

oktatott, jelenleg a marosludasi líceumban
tanít.
Tóth Sándor a kilencvenes években kapcsolódott be a néptáncmozgalomba, s azóta
nemzedékek sorát vezeti be a néptánc világába. Tizennyolc év alatt irányításával a Hajdina hírnevet szerzett bel- és külföldön
egyaránt. Tagja a CIOFF (International Council of Organizations of Folklore Festivals
and Folkart) 1970-ben alakult nemzetközi
szervezetnek, amely az UNESCO szakmai
konzultatív szervezete, 84 nemzeti tagszervezete van; 300 fesztivál megrendezéséhez
nyújt szervezési hátteret és erkölcsi támogatást szerte a világban. A Bukovinai Székelyek
Országos Szövetségének pártfogása alatt jelenítik meg az erdélyi néptáncokat a világ
színpadain.
A Hajdina nemcsak a népi kultúra és a hagyomány ápolásához járul hozzá, hanem közösségépítő szerepe is van. 2000 óta
szervezik a Gyöngykoszorú-találkozókat,
idén a XV. kiadás lesz soron. Ez idő alatt testvértelepülési és egyesületek közötti kapcsolatok és barátságok születtek.
– Sokan csak a jéghegy csúcsát látják. Sok
munka áll a kitüntetés mögött. Ha csak azt

említem meg, hogy évente hány gyermek tanult meg táncolni – 2001-ben 104 gyermek
táncolt a Hajdinában –, akkor érzékelhető,
hogy milyen nagyságrendű munkát végzünk.
Persze a létszám ingadozó, most a négy hajtáson – Hajdina, Pohánka, Tatárka, Haricska – hetven gyerek táncol. A helybeli
gyermekek mellett vannak Marosludas vonzáskörzetéből – Mezőszengyelből, Andrássytelepről, Marosbogátról, Kutyfalváról,
Radnótról, Istvánházáról – érkező magyar
gyerekek is. De az elmúlt években jöttek Magyarózdról, Csekelakáról is. Az évek során
Iszlai-Kamill Zsolt, Kiss Szilárd, Magyari
Andrea és Dóka Sándor, Füzesi Albert,
Csatlós Csaba, Both József és Both Zsuzsa,
Farkas Sándor Csaba és Kásler Magda oktattak táncot a Hajdina együttesnél. 2009ben például 6500 km-t autóztunk és 41
fellépésünk volt. Ez volt a legeredményesebb évünk. De minden év az, hiszen ott vagyunk az Ezer székely leány találkozókon,
a Gyöngykoszorú találkozókon, rendezvényeken, s visszük táncainkat – fogalmazott
Tóth Sándor, aki nemcsak sajátjának,
hanem a közösségének tartja ezt a rangos kitüntetést.
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Szerkeszti: Vajda György

A Kelemen-havasok

A Kelemen-havasok hossza 65 km, szélessége mintegy 40-50 km.
Erdély legfiatalabb hegységei közé tartozik. Réteges vulkáni törmelékanyagból és andezitté kövült lávából áll, ami azt jelzi, hogy többszöri kitörési ciklusok után alakult ki jelenlegi formája. A
kráterperemek kiemelkedő részei alkotják a főgerincet, amelyen
felsorakoznak a hegység legmagasabb csúcsai: a Kelemen-Cserbükk 2013 m, a Kelemenforrás 2032 m, a Csont-hegy 1899 m, a Rekettyés 2021 m, a Kisköves 1993 m, a Magyar-Negoj 2081 m, a
Pietrosz (Nagyköves) 2100 m, a Gruja 1882 m, a Ruszka 1913 m, a
Gyöngyös 1923 m, a Papláb 1837 m, a Kis-Beszterce 1990 m, a
Hosszúláb 1550 m, a Cigányka 1397 m, a Moldovánka 1560 m, a
Kofa 1590 m, a Muncsel, a Nagysisak 1482 m. A hegység 12 kalderából áll (nem működő vulkán krátere), amelyek közül a legnagyobb a Pietroszt is magába foglaló 10 km széles és 16 km hosszú
alakulat. Ez a kráter és az északi ikerkráterek a leglátogatottabb
területek a Kelemen-havasokban. A hegységben, a Román Negoj
alatt, 1961-ben egy barlangrendszert fedeztek fel, amely jelenleg le
van zárva. A Kelemen-havasok az egyetlen vulkáni hegycsoport,
amely magassága miatt megőrizte a negyedkori eljegesedési időszakok nyomait. A főgerincből mind keleti, mind nyugati irányba mély,
függőleges falú völgyek szakadtak le, aljukban a hajdani morénák
kőzethalmazaival. Egy ilyen morénagát mögött rekedt meg a Jézertó, amely az utolsó eljegesedés óta épen megmaradt. A hegység lépcsőzetes felépítése és nedves éghajlata miatt gazdag és változatos
növény- és állatvilága. Gyakran találkozhatunk medvével is.
A Kelemen-havasok minden évszakban járható, de a látogatásra
leginkább alkalmas hónapok az augusztus és a szeptember, a téli
túrázóknak a február ajánlott. Hátránya, hogy nincsen menedékház- és a főgerinc a műutaktól elég távol, 20 – 25 km-re található,
helyenként pedig gyengék a turistajelzések.

Istenszéke (1381 m)
Dédabisztra – Galonya völgye
– Istenszéke; Dédabisztra –
Bisztra völgye Dédabisztra –
Medvés-tető – Istenszéke
A Kelemen-havasok talán legnépszerűbb és könnyen elérhető
célpontja a Wass Albert írónak A
funtineli boszorkány c. regényében
többször is említett Istenszéke,
ahova Ratosnyáról is, hosszabb
úton ugyan, de egy nap alatt fel- és
le is lehet jutni. A legjárhatóbb út
Dédabisztra Galonya felőli kijáratától, az országútról indul. A kék
sávot követve egy legelőn kapaszkodunk felfelé, majd rövid ideig a
szekérutat és az ösvényt követve
erdőben haladunk. Két nagyobb
szintet is le kell küzdenünk. Az
első emelkedő után elérjük a Wass
Albert regényében említett Medvés- (Urszaja-) mezőt, illetve csúcsot, majd az Istenszéke nyergét
követve újabb tisztásokon és erdőben haladunk. Lassan kiérünk a
csúcs alá, ahol rövid, de meredek
szakasz után kijutunk a tetőre. Itt
több ösvény is elágazik, amelyek
többek között két sziklás kilátóhoz
vezetnek. A nyugatiról, követve a
Maros kanyarulatát, egész Régenig,
a keletiről pedig a Kelemen-havasok főgerincére, a Maros völgyére
és a Görgényi-havasok felé is lehet
látni. Az ún. klasszikus gerincút
hossza 8,5 km, a szintkülönbség
850 méter, a menetidő: kb. 3 óra.
Egy másik út, amely kevésbé
járt, a Bisztra-patak völgyéből

indul, kb. 5 kilométerre a falu központjától. Az erdőkitermelő úton
kék kereszt vezet, majd miután elhagyunk egy pisztrángtenyészetet,
jobb kéz felől egy szűkebb völgy
bejáratánál megpillanthatjuk a kék
háromszög jelzést, amely az Utaspatak meredek medrét követi, és
egy jó óra alatt felérünk a Medvéstisztásra, ami már a gerincút, s
ahonnan a korábban leírt kék sávot
követve felérhetünk az Istenszékére.
Ennek az útvonalnak a hossza 3 km,
a szintkülönbség 450 méter, a menetidő a csúcsig másfél óra. Ha továbbmegyünk a Bisztra völgyén, és
elhagyjuk bal kéz felől a Blidirászapatakot, nemsokára egy elágazáshoz érünk. Balra, a sárga pontot
követve, a Donka völgyébe vezető
úttal szemben, egy völgyben a
Hidas-patak melletti ösvényen
pedig a kék pontot követve mászhatunk fel az Istenszékére. Ez az út valamivel hosszabb, mint az Utas-patak
menti. Eleinte a patakot a mélyben
hagyva az erdőben gyalogolhatunk,
majd ahogy fokozatosan emelkedik
az út, többször át kell kelni a mederben. A csúcs alatt következik egy
rövid, de elég meredek szakasz. A fáradtságot kárpótolhatja az, hogy
nemsokára a tetőn vagyunk, majd
innen 10 perces gyaloglással a sziklaszirtek tetején lehetünk.
Sztézsi-mező (1500 m)
Ratosnya – Visa völgye,
Sztézsi-mező
A piros ponttal jelzett útvonal
Ratosnyáról indul egy erdőkiter-

A Kelemen-havasok főgerince a Funtineli-mezőről

Kilátás a Pietrosz gerincéről

melő úton a Visa völgyén. Hét kilométer után az erdei út véget ér,
majd balra az erdőbe meredekebb
emelkedőn szekérút vezet, amely
kiér a Kompi-mezőre, ahonnan
elénk tárul mind a Kelemen-, mind a
Görgényi-havasok panoramikus
képe. A piros pont elvezet a Kulmi-,
majd a Sztézsi-mezőkre, ahol csatlakozhatunk a kék sáv jelzésű mellékgerincre, ahol a már leírt
útvonalakon folytatható a túra. A
piros ponttal jelzett útvonal hossza
13 km, a szintkülönbség 900 m,
időtartama: 4 óra.
Tihu-nyereg (1530 m)
Ratosnya – Tihu-pataka –
Tihu-nyereg
A kék kereszttel jelzett útvonal a
községközpontból indul, megkerüli
a készülő vízgyűjtő tavat, majd
ennek végében az erdőkitermelő út
a Szék-sziklától kettéválik. A bal
felőli a Szék-patakán, míg ha
jobbra fordulunk, a Tihu-nyeregig
jutunk el. Az erdőkitermelő út a
Kis-Tihu fejéig, a gerinc alá vezet,
közben el kell hagyjuk jobbra a kék
háromszöggel jelzett Gyöngyös
(Dundec) -pataka mentén haladó
erdőkitermelő utat. A nyeregig elég
meredek ösvényen kell felkapaszkodjunk. A nyeregtől, ahol kiválóan lehet sátorozni, két irányba is
lehet folytatni az utat: a főgerincen
(piros sáv) a Kis-Beszterce (1990
m) csúcsig, vagy a Tihu-csúcson
(1799 m) át a Pietroszig (2100).
Az útvonal hossza 13 km, szintkülönbsége 700 m, megtételéhez
négy óra szükséges.
Szerecsen-sziklák (1043 m);
Funtineli-mező (1000 m)
A turistaösvény Szalárd falu bejáratától indul a Maros-híddal
szembeni parkolóból. A piros pontot követve meredek kapaszkodó
után kiérünk a Szerecsen-sziklák
tetejére, ahonnan rálátunk a Maros
völgyére. A környéken a második
világháború „hagyatékával” is találkozhatunk, ugyanis itt próbálták
a németek megállítani az orosz
hadsereget, ezért egy védvonalat
építettek ki. Ma is látszanak a bunkerek és a lövészárkok. Az ösvény
erdőben, majd helyenként tisztáso-

kon át vezet, innen még rálátni a
Maros völgyére, ahova mellékgerincen ereszkedünk vissza. Az útvonal hossza
5 km, a
szintkülönbség 500 méter.
Ugyancsak a parkolóból indul a
sárga ponttal jelzett út. A szalárdi
tanya házai között meg kell keressük azt az ösvényt, amely később
szekérúttá nő. Ezt követve emelkedünk az oldalgerinc felé. Ha nem
találjuk meg a jelzett ösvényt, a
parkoló mögötti patak mentén is
felmehetünk (nincs jelzés), ezt követve mintegy 45 perces emelkedőn érünk be az útba, amely kiér az
erdőből egy mezőre, ahol egy esztena is van. Az esztena mögött
folytatódik az út az erdőben, és
mintegy fél kilométer után elérjük
a Páfrányos-mező alját. Balra kell
forduljunk. Itt is két esztena van.
Felmehetünk az előttünk álló gerincre, innen páratlan kilátás
nyílik a Kelemen-havasok főgerincére, alattunk pedig a Funtinelimező terül el. Ha nem akarunk
ugyanazon az úton visszatérni,
akkor a sárga pontot követve beereszkedhetünk a Páfrányos-patak
melletti erdőkitermelő útra, amely
Palotailvára vezet vissza. Távolság 10 km, szintkülönbség 400
méter, menetidő 4 – 5 óra kényelmesen.
Fatörzsbarlangok
A Kelemen-havasok, illetve a
Maros völgye kiemelt érdekességei
a nem annyira látványos, de a pleisztocén földtörténeti korhoz kötődő ún. fatörzs- vagy lenyomatbarlangok, amelyeket 1988-tól
kezdődően az Ursus Spelaeus,
majd később az Exus barlangászklub kutatott. Összesen több mint
100 lenyomatos üreget tártak fel.
Érdekességük a kialakulásukban
rejlik. A pliocén kor végén a vulkáni tevékenység nyomán az ősMaros útja több helyen is
elzáródott, medencéket alakítva ki
a mai Ratosnya, Nyágra és Göde települések vidékén. Az itt képződött
tavak az elkövetkező időszakban
felteltek különböző hordalékkal. A
pleisztocénben az ős-Maros áttörte
ezen természetes gátjait, és a maihoz hasonló mederben folytatta
útját. Az üledékbe ágyazódott fatörzsek egy részének valamelyik
vége ismét kapcsolatba került a felszíni tényezőkkel, és korhadásnak
indult. A fás anyag elkorhadása
után megmaradt a lenyomatuk. A
legjobban egy Ratosnya közelében
levő barlang őrizte meg a fa alakot.
Ennél a barlangnál az ágak lenyo-

Fotó: Vajda György

mata is látható. Az, hogy a barlangok zöme a Maros jobb oldalán található, azzal magyarázható, hogy
a Kelemen-vulkán kevésbé volt
aktív, mint a Görgény-vulkán, és a
kitörések közötti időszakban a növényzetnek több ideje volt kifejlődni. Két barlang könnyebben
elérhető az Andrásháza vendéglő
parkolójából. A piros pont mentén,
ha háttal állunk a Marosnak, akkor
jobbra a Ládaskunyhója barlanghoz kapaszkodhatunk fel. Tetejéről
csodálatos kilátás nyílik a Maros
völgyére. Balra, a sárga pontot követve az andrásházi barlanghoz jutunk el. Mindkét barlang kb.
egyórás gyaloglással elérhető.
Pietrosz (2100 m)
Palotailva – Nagyilva völgye –
Negoj-nyereg – Pietrosz-csúcs
Ezen az úton érhetjük el a legkönnyebben a Kelemen-havasok
főgerincét. Kiindulópont a Palotailva község felső felében levő
Nagyilva-patak torkolata. Erdőkitermelő úton juthatunk el a
Negoj- és Nagyköves-patak összefolyásáig. Ide személygépkocsival
is fel lehet menni. Az Y elágazástól
az út összeszűkül, fokozatosan
emelkedik, helyenként patakmosásokon kell áthaladni, majd felkaptatunk egy szerpentines ösvényen
a Negoj-nyeregig, ami már a főgerincen van. Innen, ha követjük a
piros sáv gerincjelzést, kis idő
múlva felérünk a Magyar-Negoj
(2049 m) csúcsra, és egy félórás
séta után felérhetünk a Nagykövesre (Pietrosz, 2100 m). A főgerincnek ezen a szakaszán még
láthatjuk az ún. Mária Terézia-utat,
amelyet annak idején a határőrök
használtak. Érdekes látvány a hajdani kénbánya is. A nyeregből
indul a piros pont jelzésű út, amely
elvezet a Suceava megyében levő
Tizenkét Apostol nevű sziklaegyütteshez. A kék keresztet követve az
út hossza 25 kilométer, 1100 m
szintkülönbséggel, megtételéhez 78 óra kell.
Zebrák-tisztás (963 m)
Gödemesterháza – Zebrák
völgye – Zebrák-tisztás
Az útvonal Gödemesterháza
községből indul és a Zebrák völgyében levő fakitermelő úton
halad, kék pont a jelzése. A patak
vége felé a kitermelőút jobbra tér,
majd erdőn át vezet a Nagy-Csika
mellékgerincén levő Zebrák-tisztásra. Innen a gerincen keresztül a
Rekettyés-mezőre érünk ki. Távolság 4 km, menetidő 3 óra, szintkülönbség 400 m.

Ajánló: Az említett látványosságok mellett érdemes még felkapaszkodni Gödemesterházán a Maros-szorosban levő Sólyomkő-sziklára.
Csobotány falu hasonló nevű völgyében megtalálhatjuk az egykori (a
mostani a főút mellett van) borvíztöltő állomást, és akinek ideje van,
egy napot eltölthet a maroshévízi egykori Urmánczy-fürdőben. S ha
netán július közepén a Maros völgyében van utunk, akkor megállhatunk Ratosnyán a hasonló nevű fesztiválon, ahol megismerkedhetünk
a térség népi kultúrájával.
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Török Csaba nem tagadja: számára első a foci

A mikházi születésű, de Nyárádremetén élő Török Csaba
István a kilencvenes években
a hajdani AS Armatánál az
egyik legkomolyabb, legmegbízhatóbb és legnagyobb
munkabírású játékos volt.
Csaba 45 éves kora ellenére
sem nem vált meg első szerelmétől, a futballtól, ugyanis a
helyi 5. liga Északi csoportjában szereplő Nyárádremetei
Nyárád edző-játékosa, csapatkapitánya, generációjából
az egyetlen, aki a mai napig
nagypályán focizik. Fia, Márk
is futballozik, a Marosvásárhelyi MSE U13-as együtteséédesapja
szerint A nyárádremetei csapattal
ben,
tehetségesebb, mint ő volt
– Az igazság az, hogy én a ko- mond, az edzőim voltak mások zőmmel, Fodor Jánossal együtt,
egykoron. Csabával fia egyik
moly
sportéletemnek köszönhetően mellett Ispir, Czakó, Kanyaró A., ahol három évet játszottunk. Az első
edzésén beszélgettünk.

rúgom még a bőrt. Jó kis csapatunk
van
Nyárádremetén, sajnos, helyi
Czimbalmos Ferenc Attila
gyerekekből nem tudtunk egy csapatra valót összeverbuválni, de isAz IRA-nál kezdte
merőseimnek
köszönhetően
– A jó bor idővel nemesedik,
Szovátáról,
MarosSzászrégenből,
tartja a mondás. Az ön labdarúgói
vásárhelyről és Nyárádszeredából
karrierjére is érvényes ez?
összeszedtük a tehetséges játékosokat. Olyan csapattársaim is vannak,
akik a 2. ligában is megállnák a helyüket, de sajnos, kénytelenek külföldön keresni a megélhetést. Ezért
az idény előtt hét játékostól váltunk
meg akaratunk ellenére, helyükbe
tíz tehetséges fiatalt igazoltunk.
– Kanyarodjunk a pályafutása
elejére. Mikor kezdett el futballozni?
– Viszonylag későn, 13 évesen, a
vásárhelyi IRA együttesében, Kanyaró György edzősége alatt, de 15
évesen már a nagycsapat tagja voltam, sőt 16 évesen csapatkapitány
lettem. Akkor a megyei bajnokságban volt érdekelt az IRA, én három
évet játszottam ott, az 1987–1988as idényben bajnokságot is nyertünk.
A Kecskemét és a Győr is megkereste
– Hol folytatódott a pályafutása?
– Egy évig a Metalotechnikánál
fociztam, majd 20 évesen, 1992-ben
az AS Armatához rukkoltam be katonának, aztán 10 év alatt 335 hivatalos meccsen (ebben benne vannak
a bajnoki és a Románia-kupa-mérkőzések is) léptem pályára a piroskék színekben, négy évig voltam
csapatkapitány. Olyan társakkal játszottam együtt többek közt, mint
Varró,
Botezan, M. Muntean, H.
A Marosvásárhelyi ASA felszerelésében a víCioloboc, Csáki, Szakács, Zsigkendtelepi edzésközpontban

Sólyom, Fodor J., de Ciorceri jelentett a legtöbbet számomra mint
szakember.
– Melyik volt a legemlékezetesebb találkozója az ASA színeiben?
– Egy Románia-kupa-találkozón
a Steaua ellen a legnagyobb osztályzatot kaptam a központi sportsajtóban; a legelső találatomat
1993. május 28-án a Foresta Fălticeni ellen szereztem, egy 4-0 arányú hazai találkozón.
– Nem bosszantó, hogy nem mutatkozott be az A osztályban?
– De igen. Kétszer is lett volna
alkalmam rá, hogy Magyarországon
bizonyítsak, előbb Kecskeméten,
majd Győrben, de Ciorceri számított rám, Cacovean elnök sem igazán akart elengedni. Akkor 15 ezer
német márkát kerestem volna egy
év alatt, az ASA-nál ennek töredékét kaptuk egykoron.
– Miért távozott az ASA-tól?
– Közbejött egy térdsérülésem,
amikor egy edzésen összeütköztem
Farkas kapussal. Megműtöttek, fél
évig játékképtelen lettem. Ambíciómnak köszönhetően sikerült felépülnöm és visszatérnem a pályára
– bár az orvosok kevés esélyt adtak
a teljes gyógyulásra. A rekuperációs
időszakban magamra kötöttem súlyokat, majd a mikházi domboldalon szaladtam a köröket. A szénát
betakarító helyiek azt gondolták,
hogy talán egy félkegyelmű szabadult ki a helyi bolondok házából…
Szovátát és Nyárádszeredát is
„bevitte” a C osztályba
– Az AS Armatától hová került?
– Akkor Szováta be akart jutni a
C osztályba, oda hívtak a volt ed-

idényben feljutottunk a C osztályba.
Szovátáról az akkori Nyárádszeredai ASO-hoz kerültem, amellyel két
egymás utáni évben bajnokok lettünk,
osztályozót játszottunk. A második
évben már másodedző-játékosként
szerepeltem ott, és felkerültünk a C
osztályba. Szeredában három és fél
évet játszottam, aztán 36 évesen
úgy döntöttem, hogy szögre akasztom a futballcsukát.
– De erre még most, szinte 10
évre rá sem került sor, hiszen 45
évesen is játszik Nyárádremetén,
nem is akárhogyan! Mi a siker
titka?
– Hét közben is edzek, szaladok,
terembe járok kispályázni. Ugyanakkor és nem utolsósorban a családom támogatását élvezem, amelytől
mindig csak jót kaptam. A feleségem, Edit megértő és elnéző volt az
edzések, edzőtáborok, mérkőzések
iránt, volt olyan év is, amikor a 365
napból csak 150-et voltunk együtt.
Tudta, hogy nekem az első a foci, a
második a család…
– Nyárádszeredából hazakerült
Nyárádremetére?
– Igen, Magyari Péter polgármesterrel megegyeztünk, hogy csapatot
indítunk a falusi bajnokságban, és
elvállaltam ennek irányítását. Az
első idényben utolsó helyen volt a
csapat, amikor a 6. fordulóban átvettem az irányítását, aztán 4. helyen végeztünk. A második
szezonnak úgy indultunk neki, hogy
megnyerjük, ami sikerült is, időközben minden találkozón pályára léptem. Kétszer lettünk az 5. liga
bajnokai, pénzhiány miatt nem indultunk a 4. ligában.

kásságát, aki korai halála előtt 12
éven át tanított a gernyeszegi iskolában. A tornán megjelent sportbarátok egy perc csenddel adóztak
Páll Barna és az idén elhunyt játékostárs, Náznán Dénes emlékének.
„Korábban nem ismertük a lábteniszt, Barni barátunk szerettette meg
velünk. Abban az időben egy kis tornateremben tanultuk a játékot, hamar
megkedveltük. Sajnos, az intézményvezető hamar magunkra hagyott bennünket, gyógyíthatatlan
betegségben távozott közülünk. Két
évtizede is elmúlt, hogy barátaimmal
rendszeresen lábteniszezünk, most
már kifogástalan körülmények között, a helyi sportcsarnokban. Négy
évvel ezelőtt döntöttük el barátaimmal, hogy Páll Barna emlékére minden évben lábtenisz-emléktornát
szervezünk. Azt hiszem, a megye
legjobbjai közül kevesen hiányoztak
az idei megmérettetésről. A lényeg a
mozgás, a szórakozás, az, hogy érezzük jól magunkat” – nyilatkozta a
Népújságnak Orbán Zoltán.
Az előző évekhez hasonlóan, a
második versenynap találkozóit követően a megjelentek ünnepi ebéden vettek részt, ahol ízletes
babgulyást fogyaszthattak.

* Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) döntése alapján Budapest
rendezheti a 2019-es női labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét. A mérkőzés
helyszíne a Groupama Aréna lesz. A további 2019-es döntők: férfi Bajnokok Ligája, Madrid, Estadio Metropolitano; Európa-liga: Baku, Olimpiai
Stadion; Európai Szuperkupa: Isztambul, Besiktas Stadion.
* Nyolc mérkőzéssel – az E, az F, a G és a H csoport két-két találkozójával – folytatódik ma a labdarúgó Bajnokok Ligája. A második forduló
első játéknapjának programjából a német bajnokságban éllovas Borussia
Dortmund és a címvédő Real Madrid összecsapása emelkedik ki. A műsor:
E csoport: Szpartak Moszkva – FC Liverpool, Sevilla – Maribor; F csoport: Manchester City – Sahtar Donyeck, SSC Napoli – Feyenoord; G
csoport: AS Monaco – FC Porto, Besiktas – RB Leipzig; H csoport:
APOEL – Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund – Real Madrid. Valamennyi mérkőzés 21.45 órakor kezdődik.
* Labdarúgó 1. liga, 12. forduló (vasárnapi eredmények): Jászvásári
CSM Politehnica – Temesvári Poli ACS 1-1, Bukaresti FCSB – Bukaresti
Dinamo 1-0. Az élcsoport: 1. Kolozsvári CFR 26 pont/11 mérkőzés, 2.
FCSB 25/12, 3. Craiova 23/12.
* A brazil labdarúgó-bajnokságban is bevezetik a videobírót, miután az
élvonalban listavezető Corinthians úgy győzte le 1-0-ra a Vasco da Gama
csapatát, hogy a mérkőzés egyetlen gólját szerző Joao Alves de Assis Silva
kézzel juttatta a hálóba a labdát. A szabálytalanságot a játékvezető és az
asszisztens sem vette észre. A Vasco tiltakozása nyomán a brazil szövetség
vezetői úgy döntöttek, felgyorsítják a videobíró bevezetésének folyamatát.
A videobírót az észak-amerikai profiligában, az ausztrál élvonalban és a
német Bundesligában is alkalmazzák és az oroszországi Konföderációs
Kupán is használták.
* Újabb világversenyre pályázna Magyarország: a Magyar Atlétikai
Szövetség jelezte szándékát a 2023-as felnőtt szabadtéri vb megrendezésére, amit a kormány és a sportvezetés is támogat.

Ötödször is Páll Barna-lábtenisz-emléktorna

Berekméri Edmond
Szombaton és vasárnap ötödik alkalommal tartották meg a Páll
Barna-lábtenisz-emléktornát a gernyeszegi sportcsarnokban. A küzdelmeket amatőr párosok részére
írták ki, a versenyzők Marosvásárhelyről és környékéről érkeztek.
Első nap, az open versenyen életkortól függetlenül részt lehetett
venni, a második napon a 45 éven
felüliek versengtek.
Szombaton a résztvevők korosztálytól függetlenül küzdöttek meg.
Első helyen, veretlenül a Szilveszter
László – Pop Marius kettős végzett,
második a Scheffler Levente – Szilágyi József duó lett, akik az Orbán

Zoltán – Berekméri Edmond párost
előzték meg.
Vasárnap került sor a 45 év fölöttiek versenyére, ahol Baróti Zsolt –
Lakatos Mihály diadalmaskodott,
megelőzve a Kovács Sándor – Szilágyi József kettőst. Harmadik helyen Both Gyula – Szilveszter
László végzett.
Az első versenynapon hat, második nap kilenc páros mérkőzött meg
egymással. Szoros, de sportszerű,
szemet gyönyörködtető játék zajlott
a sportcsarnokban található két játéktéren. A vasárnapi díjkiosztást
megelőzően a torna főszervezője, a
gernyeszegi Orbán Zoltán szólt a
megjelentekhez. Orbán felelevenítette Páll Barna igazgató-tanár mun-

– Mint értesültem róla, összetartó, sportszerető a közösség Nyárádremetén,
szép
számban
látogatnak ki vasárnaponként a
hazai mérkőzésekre.
– Így van! A faluban annyira
szeretik a focit, hogy első a templomozás, utána a hívek nagy része
a pályára megy szurkolni, a 12
órakor kezdődő összecsapásra. Itt
el kell hogy mondjam, hogy a
helyi tanács és néhány szponzor a
csapat mellett van, nélkülük nem
érhetnénk el jó eredményeket, hiszen a Románia-kupában megyei
elődöntősök, a Székely Kupában
döntősök is voltunk, és kétszer
nyertük meg kategóriánk Szuperkupáját.
Fia, Márk az MSE egyik tehetséges
labdarúgója
– Mi a véleménye a jelenlegi
ASA-ról?
– Követem a mérkőzéseket, de
sajnos nincs úgy, mint egykoron,
amikor három-négy idegen volt a
csapatban, a többi meg Maros megyei játékos. Bár fiatal, tehetséges
futballisták vannak a csapatban,
gond, hogy amint jönnek, úgy mennek is. Jóleső érzés, hogy bárhová
megyünk játszani Nyárádremetével,
felismernek, üdvözölnek az emberek, szeretnek, tehát az AS Armata szellemét én is tovább
hordozom.
– Mint hallottam, a fia, Márk is
tehetséges játékos. Ő hol játszik?
– A Szovátán élő Györgyi János
komám négy évvel korábban hívta
oda focizni, ahol két évet szerepelt. Nagyon megszerette a futballt, együtt nézzük, aztán
kiértékeljük a mérkőzéseket. Két
éve jár az MSE csapatához, ahol
az egyik legtehetségesebb, ezt bátran állíthatom, ezért is támogatom
mindenben. Úgy gondolom, hogy
tehetségesebb, mint én voltam az
ő korában. Épp a minap beszéltük
Nyárádremetén, hogy jó lenne, ha
addig edzeném a csapatot, amíg ő
átvehetné tőlem a stafétát. Van egy
lányunk is, Kriszta, aki szintén tehetséges volt a futballban, de nem
játszott – jelenleg a Maros Megyei
Kórház idegsebészeti osztályán dolgozik.
– A futball mellett még mivel foglalkozik?
– Főállásban pék vagyok Nyárádremetén, de emellett Tóth Sándor
nyárádszeredai polgármesternek és
Kocsis Csabának, egykori csapattársaimnak köszönhetően 6-7 éves és
11-12 éves gyerekeket edzek Nyárádszeredában.

Röviden
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Tündérfesztivál Borszékon

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Vidámság, lelkesedés, de leginkább a természet szeretetének és
védelmének gondolata hatotta át a
szeptember 22–24. között Borszékon zajló IV. Tündérfesztivált. A
Kelemen-Görgény Fejlesztési Társulás támogatásával a borszéki 7
Forrás Egyesület által szervezett
rendezvény főként a gyerekeket kívánta megszólítani játékos-legendás
keretbe
öltöztetett,
a
természetbe kihelyezett tevékenységek révén a környezettudatos magatartás alakításának szándékával.
Ezért mindenütt a „tündérek”
voltak azok, akik láthatatlanul vagy

testet öltött csoportvezetők formájában kísérték végig a résztvevőket,
illetve csalogatták Borszék környékének megismerésére. Első nap kalandsétára került sor a hely
felderítésének céljával. Az ásványvízforrások kóstolóútja végül a
Tündérkertbe vezetett, ahol a tündérferedőkön keresztül a Medvebarlang sziklái közé lehet jutni. A
gyerekek számára itt a csúcspontot
a kalandpálya és a sziklamászás kipróbálása jelentette a More Than
Explore csapatának irányításával.
Másnap délelőtt a résztvevők újra
végigjárhatták a forrásokat, immár

egyszerre tudományos ismeretek elsajátítása, legendák felidézése és ismerkedős játékok kíséretében, a
hangsúlyt arra helyezve, hogy miként lenne jó a természethez, az azt
benépesítő növényekhez és állatokhoz viszonyulni.
Bár a gyerekek mindvégig aktív
részesei voltak az eseményeknek,
leginkább a délutáni rendezvénysátorban kaptak főszerepet. Itt
ugyanis a főszervező, Borsi Gyöngyi moderálásával változatos produkciókat láthattunk a színpadon,
hisz a Tündérfesztiválra különböző
helyekről idesereglett gyerekcso-

portok táncos-zenés
és drámai előadásokkal, zumbával, illetve
furulyakoncerttel készültek. Annak ellenére, hogy az eső
szinte megállás nélkül
szemerkélt körülöttünk, a sátor megéléna
sok
kült
tündérszárnyacskát és
manósapkát viselő,
tündérsegítőkké avatott gyerektől, akik a
borszéki tündérlegendából ismert Atala és
Hedvig társaságában
mutatkoztak be, és
szórakoztak
velük
együtt. Egymást érték
azonban a meglepetések, amelyek mindenki
számára
érdekes elfoglaltságot
nyújtottak: rajzkiállítástól arcfestésig nagyon sokféle tevékenység várt,
beleértve a Hargita Megyei Művészeti Népiskola által vezetett kézműves-foglalkozásokat, amelyek
során például madáretetőt is készíthettek a gyerekek. A környékbeli
nagymamák pedig mesebeli süteményekkel jutalmazták a szorgos
kezecskéket.
A fesztivál egyik kedvencévé bizonyára a Bajka-Barabás Réka
színművész által kitalált Pufi manó
vált, aki nemcsak mókamesterként,
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játékvezetőként és a „tündéri” tulajdonságok ismerőjeként vett részt a
rendezvényen, hanem pantomimelőadásokat is tartott kicsik és nagyok élvezetére egyaránt. És bár a
kedvezőtlen időjárás miatt az esti
fáklyás vonulás és tábortűz elmaradt, harmadnap mégis sokféle élménnyel indulhatott haza mindenki,
illetve azzal a reménnyel, hogy a kívánságfára felakasztott, a természet
védelmével kapcsolatos óhajok és
felszólítások teljesülni fognak.
Codău Annamária

A rovatban közölt levelek tartalmáért,

a tényállítások hitelességéért a szerzők felelősek.

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók min-

„Hull a szilva a fáról, most jövök én Járából…”

Mint akinek gyökerei Marosjárába nyúlnak vissza, örömmel osztom meg azt az élményt, melynek
az elmúlt hét végén részese lehettem ebben a dombok közti kis faluban. Miután a nyár végén a
falulakók leszedték az Úr által megérlelt szilvatermést, szorgalmasan
hozzáláttak az elhíresült szilvaíz elkészítéséhez idén is ugyanúgy, mint
nagyapáink idejében. Ennek a munkának megbecsüléseként indították
útjára az első szilvaízfőző fesztivált,
hiszen 100 évvel ezelőtt is a járaiak
„szilvaízesek” hírében álltak. Idén
szeptember 16-án az ötödik alkalommal került megrendezésre az
említett rendezvény, és évről évre
látogatottabbá válik a falu ezáltal.
Hogy mitől olyan jó a marosjárai
szilvaíz? Elsősorban, mert nagy
örömmel és szeretettel látnak hozzá
a megfőzéséhez. Hatalmas üstben,

a szabadban főzik ki a sok száz kiló
szilvát. Hosszú idő, míg a leve elapad. Édesíteni sosem szokták. Aki
nagy mennyiségű szilvát főz:
három éjjel, három nap kavarja az
üst tartalmát. Fárasztó munka, de
megéri a fáradságot, mert ennél finomabb szilvaízet sehol sem főznek.
De térjünk vissza a vasárnapi
rendezvényre, mely 12 órakor kezdődött felvonulással. Elöl a lovasok
mutatták az utat, majd székely
ruhás ifjak, meghívottak, vendégek,
a Máltai Szeretetszolgálat képviselői, a község polgármestere és a
helyi tanács képviselői, falubeliek
sorakoztak. Különös élményként
szolgált a demecseri Citrom Band
fúvószenekar, amelynek tagjai nem
csak a felvonulást tették hangulatossá, hanem színpadi előadással is
készültek. A hivatalos megnyitón

beszédet mondtak dr. Vass Levente
és Csép Andrea parlamenti képviselők, Gernyeszeg község polgármestere, Kolcsár Gyula, Demecser
testvértelepülés
képviseletében
Kiss Gyula és Kiss Katalin, Antal
Levente iskolaigazgató, valamint a
falufelelős, Bálint Balázs.
A megnyitót követően megindult
a zsongás a faluban. A helyi termelők a szilvaízet, szilvapálinkát és
egyéb portékáikat kínálgatták, a demecseri vendégek élőben próbálhatták ki a szilvaízfőzés fortélyát a
katolikus plébánia nagy üstje mellett. Eközben az egymás után fellépő tánccsoportok és előadók
folyamatosan magukra vonzották a
figyelmet. Felléptek: a helyi, a vajdaszentiványi, az erdőcsinádi, a
körtvélyfájai tánccsoportok, valamint a Bekecs néptánccsoport. Népdalokkal
szórakoztatták
a

den esetben tüntessék fel telefonszámukat és lakcímüket.
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

nagyérdeműt: Kóbori Andrea,
Ábrám Tibor és meghívottjai. Operettduetteket hallhattunk Boros
Emese és Buta Árpád előadásában.
Az est hátralevő részében színpadra
lépett még Blága Krisztina borszéki
könnyűzene-énekes, Nagy László
és a Vecker. Az esti utcabál tűzijátékkal ért véget.
A szervezők az előadások szünetében kihirdették az egyes versenyek
győzteseit,
melyeket
hozzáértő zsűritagok neveztek meg.
Díjat kaptak rendre: a legfinomabb
szilvaízért, a legjobb szilvapálinkáért, a legfinomabb szilvás süteményért, a legjobb házi kenyérért, a
legszebb kézimunka készítőjét is
díjazták. Ugyancsak megnevezték
a falu legidősebb, illetve legfiatalabb polgárát és a legidősebb házaspárt.
A délután során ügyességi versenyek is zajlottak, mint például: a
szilvaízes kenyeret leggyorsabban
elfogyasztók, illetve a leggyorsabb
sörivók versenye, melyek nyerteseit
szintén megjutalmazták.
A művészi élményt keresőknek a
falu kultúrotthonának nagytermében képkiállítás nyújtott kikapcsolódást. A faluhoz méltó rendezvényre nagyon sokan kíváncsiak
voltak. Az önkormányzat támogatá-

sával a környékbeliek részére óránkénti buszjáratok biztosították az
utazást. Nagyon sokan hazalátogattak Szászrégenből, Marosvásárhelyről, de akár távolabbról is,
olyanok, akik a faluból származtak
el. Összesítve: egy sikeres és örömteljes hétvégét tud maga mögött a
község, a falu. Gratulálunk a szervezőknek: Gernyeszeg Község Polgármesteri Hivatalának és az
Erdélyi
Rendezvényszervezők
Egyesületének, amelyek szerint a
nap folyamán legalább 3000 ember
fordult meg a 450 főt számláló
csendes kis faluban. Köszönet a támogatóknak is, akik nélkül a siker
nem lenne elkönyvelhető: Gernyeszeg Polgármesteri Hivatalának, a
Maros Megyei Tanácsnak, a Marosmenti LEADER Egyesületnek,
a demecseri Szivárvány Egyesületnek, a marosjárai katolikus
plébániának és a különböző kereskedelmi egységeknek. És köszönet
a falubelieknek, hogy minden
évben több száz kiló szilvaízet főznek meg nekünk, városiaknak, belecsempészve
gyermekkorunk
ízeinek emlékét.
Jövőre ugyanitt, ugyanígy,
ugyanazzal a céllal, mert az idei
szilvaíz addigra elfogy.
Kiss-Miki Melinda
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
HÁZAT vásárolok sürgősen 12.000
euróig, rendezett papírokkal. Szászrégen, Nyárádremete környéke
előnyben. Tel. 0742-548-490. (mp.-I)
KIADÓ egyetemistáknak vagy tanulóknak bebútorozott kétszobás tömbházlakás a Kárpátok sétányon.
Érdeklődni a 0744-477-640-es telefonszámon 9-20 óra között. (3867-I)
KIADÓ 4 szobás, bútorozott tömbházlakás központi fűtéssel 3-4 személynek, akik együtt jól éreznék
magukat.
Tel.
0740-491-086.
(3970-I)
KIADÓ 2 garzon diákoknak. Alkalmasak irodának, orvosi rendelőnek is. A
város központjában találhatóak.
Tel. 0771-318-076, 0365/444-304.
(3995-I)
KIADÓ kétszobás, felújított tömbházlakás a Moldovei utcában. Tel. 0744572-889. (19388-I)
KIADÓ luxus minigarzon egyetemistáknak. Tel. 0740-629-734, 0770237-326. (4022-I)
KIADÓ 2 szobás tömbházlakás az
1848. úton. Tel. 0744-556-452.
(4017-I)

ELADÓK új matracok 240 lejtől. Tel.
0744-438-594. (18998)
ELADÓ új elektromos tolószék és
egy új, összecsukható tolószék fogyatékkal élők számára. Tel. 0788288-249. (3720-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(4030)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Lovász Franciska
névre
szóló
autóbuszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (4015)

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)

HEGESZTŐT és LAKATOST alkalmazok. Tel. 0766-519-187. (sz.)
VÁLLALUNK tetőfedést, szigetelést,
külső-belső munkákat, teraszok készítését, bármilyen kisebb munkát.
Tel. 0757-388-134. (3949-I)
BÁRMILYEN
munkát
vállalunk:
cserépforgatás, csatornatakarítás, új
csatorna
készítése,
famunkálatok,
tetőkészítés.
Nyugdíjasoknak
10%
kedvezmény. Tel. 0746-819-774. (3676)

VÁLLALUNK tetőkészítést, -javítást
(cserép, régi cserép, fémcserép),
kéményjavítást, csatornák, lefolyók
készítését, javítását. Nyugdíjasoknak
18% kedvezmény. Tel. 0752-582-601.
(3982)

LOMBTALANÍTÁST,
kerítésés
szobafestést vállalok. Tel. 0754-321-542.
(4003)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (3470)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (4024)

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

Gyilkosság a börtönben

• 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

NYUGDÍJAS FÉRFIAKAT keresek
ügynöki tevékenységre. Tel. 0744-843857. (3869)

FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (3654-I)

A Maros megyei ügyészség tájékoztatása szerint szeptember 18-án,
hétfőn gyilkosság történt a marosvásárhelyi börtönben. A bűncselekmény
vádlottja a többszörös lopás miatt előzetes letartóztatásba helyezett J. J.,
aki a vád szerint kézzel fojtotta meg idős és beteg cellatársát, G. G.-t.
Az áldozat egyébként gyilkosság vádjával került előzetes letartóztatásba.
Az orvosszakértői leletek szerint G. G. egész testén sérülések voltak,
ami arra utal, hogy mielőtt megfojtották volna, egy kemény tárggyal ütlegelték.
J. J. ellen emberölés miatt 30 napos előzetes letartóztatási parancsot
adott ki a Maros megyei törvényszék. Az ügy kivizsgálása folytatódik a
gyilkosság körülményeinek pontos megállapítása végett. (nszi)
FONTOS TELEFONSZÁMOK

CÉG 15% KEDVEZMÉNNYEL vállal:
háztetőkészítést (Lindab cserépből) és
javításokat, bádogosmunkát, cserépforgatást,
bontást,
belső-külső
munkálatokat, kapuk, kerítések készítését, szigetelést stb. Tel. 0747-634-747,
0764-463-517. (3875)

• 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.

TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0753-628139. (4003)

MEGEMLÉKEZÉS

Hirtelen halállal távoztál el tőlünk, örökké fájni fog, amíg csak
élünk. Te voltál a jóság és a szeretet, koporsód bezárta a legdrágább kincsünket. Nem vársz már
minket ölelő kezeddel, nem
örülsz már nekünk szerető szíveddel.
Fájó szívvel emlékezünk az élet
legfájdalmasabb napjára, szeptember 26-ára, amikor már 8 éve
itt hagyott a szeretett férj, édesapa, após, nagytata, a marosfelfalusi születésű RÁCZ SÁNDOR.
Áldott, szép emlékét egy életen
át megőrizzuk. Özvegy felesége,
két leánya, veje és a négy szerető
unoka.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (mp.-I)

Fájó szívvel emlékezünk szeptember 26-án id. SZEVÉRFI
PÉTER volt marosszentgyörgyi
lakosra halálának első évfordulóján. Emlékét őrzi felesége, lánya,
két fia, két menye, veje és hét
unokája. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (3913)

Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 26-án, amikor a kegyetlen halál elragadta a marosszentgyörgyi
id.
SZEVÉRFI
PÉTERT. Emlékét őrzi testvére,
Margit és családja. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
(3913)

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk
dolgozott. Te, aki annyi szeretetet adtál, te, aki mindig mellettünk
álltál, te, aki nem kértél, csak
adtál, minket örökre itt hagytál.
Öleljen át a csend és a szeretet,
elfelejteni téged soha nem lehet.
Fájó
szívvel
emlékezünk
id. NÉMETHY GÉZÁRA halálának
első évfordulóján. Felesége, Marika, lánya, Borbála és unokája,
Lilla. (3919)

Szomorú az út, mely sírodhoz
vezet, nem láthatunk, nem beszélhetünk már veled. Virágot viszünk a néma sírra, de ezzel,
ÖCSI, nem hozhatunk vissza.
Elrabolt tőlünk a kegyetlen halál,
távozásod, míg élünk, örökké fáj.
Csak az idő múlhat, feledni nem
lehet, amíg élünk, szívünkben
megmarad az emléked. Küzdöttél, de már nem lehetett, búcsúztál volna, de erőd nem engedte,
csak a beteg szíved súgta: isten
veletek, engem már a csönd ölel
és az örök szeretet.
Szemünkben könnyel, szívünkben örök fájdalommal emlékezünk BOÉR LAJOSRA (VIKING
ÖCSI) halálának 7. évfordulóján.
Bánatos édesanyja, nyolc testvére és kislánya, Enikő. (4008)

Fájdalommal emlékezünk szeptember 26-án a marosszentgyörgyi
SZÖVÉRFI
PÉTERRE
halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Sógora, Mózes és családja. (4036-I)

ELHALÁLOZÁS
Búcsúzunk szeretett osztálytársunktól és barátunktól,
BARABÁS BARNA
műépítésztől.
Temetése szeptember 26-án 14
órakor lesz a rieheni Gottesacker
temetőben – Bázel, Svájc. Emlékét örökké őrizzük.
A Bolyai Líceumban 1965-ben
végzett osztálytársak. (3990-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
dr. LŐRINCZ ATTILA
aneszteziológus-reanimátor
főorvos
életének 78. évében elhunyt.
Drága halottunkat folyó hó 26-án
14 órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi református temetőben.
A gyászoló család. (3992-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szeretett nagymamánk,
OKÁNYI JOLÁN
marosvásárhelyi lakos
életének 91. évében elhunyt. Temetése 2017. szeptember 26-án
13 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (4002-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, testvér,
nagytata, apatárs, rokon és
szomszéd,
id. PÁNCZÉL FERENCZ
az Electromureş volt dolgozója
életének 75. évében rövid szenvedés után szeptember 24-én
csendesen megpihent. Temetése
szeptember 26-án lesz 15 órai
kezdettel a remeteszegi temetőben.
A gyászoló család. (4012-I)
Szomorú szívvel búcsúzunk a
drága testvértől,
ZUDOR SÁNDORTÓL.
Nyugalma legyen áldott!
Gyuri és családja. (4013-I)
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől és nagybácsitól,
ZUDOR SÁNDORTÓL.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Testvére, Iluska, gyermekei: Barnika,
Zsolt
és
családja.
(4013-I)
Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk, hogy a mezőpaniti születésű
id. MARTON MIHÁLY
87 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 27-én, szerdán
14 órakor lesz a meggyesfalvi temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Búcsúzik tőle felesége, Margit,
lánya, Margit és családja, fiai: Mihály, János és családjuk. (4020-I)
Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva búcsúzunk
a szeretett édesapától, nagytatától, testvértől, apóstól, sógortól
és jó szomszédtól,
ZUDOR LŐRINCZTŐL
(Sanyi tata)
aki életének 69. évében méltósággal viselt betegség után viszszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk temetése szeptember 27-én, szerdán 15 órakor
lesz a remeteszegi temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (4018-I)
Megállt egy szív, mely élni vágyott. Nélküled üres és szomorú
a szívünk és házunk. Nem hiszszük el, hogy téged hiába várunk. Örökké szeretni fogunk, és
nem feledünk el soha, drága
édesapám,
SANYI TATA
Búcsúzik tőled lányod, Izabella,
vejed, Antal és unokád, AnnaEszter.
Nyugodj
békében!
(4018-I)
Az idő múlik, szállnak az évek, de
a mi szívünkben megmarad az
emléked. Búcsúzunk tőled, drága
SANYI TATA.
Fia, Attila, menye, Gyöngyi és az
unokák: Tamás és Laura. (4018-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünk szomszédasszonyunknak,
Lőrincz
Évának
szeretett
FÉRJE
elhunyta alkalmából. A Kornisa
sétányi 27-es tömbház lakói.
(4026-I)
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A Siletina Impex
– Helyi Közszállítási Vállalat Rt.
személyzetválogatást szervez autóbuszsofőri
állások betöltésére

Követelmények:
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély (atestat)
– legkevesebb két év tapasztalat személyszállításban
A kérvények önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély, a végzettséget igazoló iratok másolatával,
esetleges ajánlással a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán nyújthatók be hétfőtől péntekig
9–15 óra között.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077-es telefonszámon.

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.)

NŐI ÉS FÉRFI ELADÓKAT keresünk marosvásárhelyi hentesboltjainkba. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Jelentkezzen önéletrajzával: cv@petry.ro (sz.-I)

Szereted a kihívásokat? Gyere és légy a csapatunk része! A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET alkalmaz. Munkádért cserébe megbecsülés és versenyképes juttatás jár. Várjuk
önéletrajzodat a hr@kovacs.ro e-mail-címre vagy érdeklődj a 0744-403-114-es telefonszámon. (60370-I)

KFT. keres SZOBAFESTŐT, KŐMŰVEST kiemelt fizetéssel. Tel. 0742-557-214. (3956-I)
VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (19372-I)

CIPÉSZT keresünk JAVÍTÓMŰHELYBE. Tel. 0753-067-160. (3897)

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. (60359)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: RECEPCIÓST, MEDENCEKARBANTARTÓ SZEMÉLYZETET, gyermekek számára ANIMÁTORT, PINCÉRT, SZOBALÁNYT.
Tel. 0722-268-866. (60258)
BETONTERMÉKEKET GYÁRTÓ MŰHELYBE MUNKÁSOKAT alkalmazunk. Tel. 0745-600-645.
(3935-I)
A ROSEN-GARDEN VENDÉGLŐBE PINCÉRNŐT alkalmazunk. Tel. 0722-396-115. (4037-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)

FUVAROZÓCÉG C+E kategóriával rendelkező SOFŐRT alkalmaz belföldi és külföldi viszonylatban. Érdeklődni a 0745-774-173-as telefonszámon. (60371-I)

HUMÁNERŐFORRÁS-(HR) TOBORZÓT/KOORDINÁTORT keresünk a PETRY CÉGHEZ. Elvárások: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, kiváló kommunikációs készség, jó szervezőkészség, csapatszellem. Főbb feladatkör: toborzás, kiválasztás, interjúztatás, az új személyzet integrálása, oktatás,
személyzetfejlesztés. Fényképes önéletrajzoddal jelentkezz a cv@petry.ro e-mail-címen. (sz.-I)

FELVESZÜNK FIATAL HÖLGYEKET cukordíszek gyártására. Szaktudás nem szükséges. Tel. 0745-520408. (19384-I)

A DUDA TRANS TÁRSASÁG alkalmaz D kategóriás jogosítvánnyal rendelkező professzionális GÉPKOCSIVEZETŐKET. Tel. 0747-048-444, 0742-127-877. (19381)
A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (19380-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0749027-726. (19369-I)

BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐT alkalmazunk. Fizetés 2500 lej + 10% a bevételből.
Tel. 0745-696-055. (19369-I)

A NATURAL SMILE Fogászati Központ alkalmaz FRONT OFFICE MENEDZSERT (RECEPCIÓSNŐT).
Követelmények: kellemes megjelenés, rugalmas munkaidő, számítógép-kezelési ismeretek. Előny: tapasztalat a szakterületen, egy idegen nyelv ismerete: angol, magyar. A fényképes önéletrajzokat az
office@naturalsmile.ro e-mail-címre várjuk. Csatlakozz a Natural Smile csapatához! (sz.-I)

A PORCUŞORUL POFTICIOS VENDÉGLŐ SZEMÉLYZETET alkalmaz. Ajánlatunk: jó feltételek,
vonzó fizetés + bónusz eladás után. Tel. 0748-591-437, Victor Babeş utca 19. szám. (4014)

RAKTÁRI MUNKA HOLLANDIÁBAN. SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT keresünk raktári munkára, csomagolni Hollandiába. Kereseti lehetőség: 1400-1600 euró/hó. Bővebb információ a 0748-461-231es telefonszámon. (4011-I)
ÉPÍTKEZÉSBE SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT és SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmazok. Tel.
0740-789-236. (4009-I)
ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG alkalmaz DISZPÉCSEREKET. Tel. 0733-008-775. (19389)

A PSIHOSAN EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT SZEMÉLYZETET alkalmaz a Belşugului utcai munkaponthoz: 4 ASSZISZTENSNŐ, 5 ÁPOLÓ, egy TAKARÍTÓNŐ. Állásinterjú október 3-án 15 órakor a Sârguinţei u. 8/3. sz. alatti Psihosan rendelőben. (4029-I)

KFT. alkalmaz tapasztalt KŐMŰVESEKET. Tel. 0744-798-270. (4038-I)
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat
a következő munkakörbe:

gépbeállító, gépkezelő

Elvárásaink:
Amit kínálunk:
• megbízhatóság
• stabil, modern munkahely
• pontosság
• állandó fejlődési lehetőség
• lojalitás
• versenyképes bérezés
• tanulékonyság
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.
Látogatás:
– keddtől péntekig: 9–16; – szombaton: 9–14; – vasárnap: 9–13.

