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Hogy a fogyatékkal élők álma valóra váljon

Új honlapon lehet adományozni
a HIFA-park projektre

Tiltakoztak
a gazdasági
líceum tanulói

A marosvásárhelyi Transilvania gazdasági szakközépiskola udvarán tiltakozott hétfő reggel a tanintézmény több
mint száz diákja. A tanulók elégedetlenségét az iskola igazgatója által bevezetett új rendszer váltotta ki.

____________4.
Idősek nemzetközi
napja a Caritasnál

Az elfogadás, a hit, a reménység, a
szeretet és az elengedés a záloga
annak, hogy ne a megkeseredettség,
a nehézségekre való összpontosítás,
hanem a mosoly, a derű jellemezze a
nyugdíjas éveket – hangzott el a megszívlelendő jó tanács tegnap a marosvásárhelyi Deus Providebit Házban.

____________5.
Lovastanfolyam
a Luc partján

A 2015-ben alakult Art Equest Egyesület eltökélt szándéka, hogy a lovaskultúrát ápolja Erdélyben. A Szentgyörgyi
családnak köszönhetően, amely az ősi
birtokon takaros kis lovardát építtetett,
táborokat szerveznek.

Fotó: Nagy Tibor

– Szeretnénk egy laza, interaktív napot szervezni, nemcsak azoknak a
jogosultaknak, akik nap mint nap az egyesületünk programjait látogatják,
hanem a kívülállóknak is betekintést nyújtani ezekbe a tevékenységekbe
– fogalmazott. A délelőtt folyamán az interaktív programok kerültek előtérbe, például a Milyen fogyatékkal élni? szigetek, itt bárki kipróbálhatta
a kerekes széket, Bíró Adrienn nemlátó pedig a Braille-ábécé világába
kalauzolta el az érdeklődőket. Meg lehetett tekinteni a fogyatékkal élők
alkotásaiból összeállított kiállítást, illetve az ajándéktárgyakat, amelyeket
a kézműves csoport készített. A nap második felében a fogyatékkal élők
előadására került sor, saját verseket adtak elő, énekeltek.
Menyhárt Borbála
E-bookok és akkumulátorok
A délutáni program fő mozzanataként átadták a Swimathon jótékonyCsata Éva, a HIFA Románia Egyesület ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta, a nyílt nappal az a céljuk, hogy bemutassák azokat a te- sági úszóversenyen összegyűjtött pénzből vásárolt e-book-olvasókat, illetve a mozgássérültek közlekedését megkönnyítő scooterekbe járó
vékenységeket, amelyek szerepelnek az egyesület kínálatában.
(Folytatás az 5. oldalon)
Ki lehetett próbálni a kerekes szék használatát, a Braille-írást
és olvasást, illetve bárki megtekinthette a fogyatékkal élők
alkotásait, dísztárgyait – mindezt szombaton a HIFA Románia Egyesület által a marosvásárhelyi Deus Providebit Házban szervezett nyílt napon. Ez alkalommal bemutatták a
HIFA-park projekt új honlapját, amellyel népszerűsíteni szeretnék a kezdeményezést, amely több mint félszáz sérült
személy
mindennapjait
könnyítené
meg.
Az
új,
www.hifapark.ro honlapon adományozni is lehet a nemes célra.

Antalfi Imola

____________6.
Pontosztozkodás
a Clinceni ellen
a Sziget utcában

Az összecsapás előtti napokban újabb
érvágás érte a helyi alakulatot, hiszen
a szakmai stáb legrégebbi tagja, a néhány alkalommal vezetőedzőként is
tevékenykedő 52 éves Fekete Károly
kapusedző is megvált az alakulattól,
az FK Csíkszeredához szerződött (Fekete 10 évig volt az ASA kapusedzője).

____________8.

Fekete foltok

Fenntartható, megfelelő és gyors – ezek az elvárásai Graţiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszternek a Kolozs megyei EU-konform
hulladéklerakó megépítését illetően. Mintha csak a Maros megyei hulladékgazdálkodási szappanopera játszódna újra, ezúttal a szomszédos
megyében. A szaktárca vezetője szerint megengedhetetlen, hogy Kolozs
megyében a hat hulladéklerakóból egyetlenegy sem felel meg az előírásoknak. Ergo: nem is engedélyezettek. A Kolozs megyeiek szemete
Fehér és Bihar megyétől Székelyudvarhelyig mindenütt „megfordult”,
a miniszter pedig nem tudja, „a továbbiakban melyik megye hulladéklerakója lesz hajlandó fogadni a Kolozs megyeiek szemetét”.
A Kolozsvár közelében levő pataréti hulladéktárolót „Erdély kellős
közepének egy fekete foltja”-ként emlegető tárcavezető kemény fellépést helyezett kilátásba, ha a szeméttároló építése nem halad a kellő
ütemben. A Kolozs megyei önkormányzat a rossz menedzsment miatt
20 millió eurót „adott vissza”, Graţiela Gavrilescu pedig feszes ütemtervet akar az önkormányzat torkán legyúrni. Mivel a Kolozs megyei
önkormányzat 2020-ig kell befejezze a beruházást, a kérdés az, hogy
addig hova szállítják a megye hulladékát? Egy biztos: ha a kolozsváriak szemete már majdnem minden helyet „beutazott” az országban,
és most újabb lerakót keresnek, az alighogy elindult kerelőszentpáli
lerakó ideális hely lehet erre a célra. A végén úgy járunk, mint
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 22 perckor,
lenyugszik
18 óra 59 perckor.
Az év 276. napja,
hátravan 89 nap.

Ma HELGA,
holnap FERENC napja.
FERENC: a francia származást
jelző olasz melléknév latinosításával keletkezett, Assisi Szt. Ferencet hívták így szülei, anyja
francia származása miatt.

IDŐJÁRÁS

Tiszta égbolt
Hőmérséklet:
max. 210C
min. 70C

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. október 2.

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,5871
3,9086
1,4731

159,9937
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Odafigyelnek az idősekre Marosszentgyörgyön

Idén is telt házzal ünnepelték az idősek világnapját

Múlt csütörtökön zsúfolásig megtelt
a helyi művelődési otthon, ahol az idén
is megszervezte a Marosszentgyörgyi
Polgármesteri Hivatal és a Gyulafehérvári Caritas Egyesület az idősek világnapját. – Miután 9 évvel ezelőtt
megválasztottak polgármesternek –
nyilatkozta Sófalvi Szabolcs községvezető –, első kezdeményezéseim között volt az is, hogy szervezzünk az
idősek számára találkozókat, ünnepeket, amelyeken ki tudjuk fejezni nekik,

hogy fontosak számunkra és hogy értékeljük a több évtizeden át kifejtett
példamutató munkásságukat. Ugyanakkor a találkozókkal egy kis színt, kikapcsolódást, mosolyt csepegtethetünk
a hétköznapjaikba.
A csütörtök délutáni találkozón Szigyártó Adrienn, a Caritas munkatársa,
két nyelven köszöntötte az időseket,
majd Sófalvi Szabolcs polgármestert
hívta a színpadra, aki román, magyar
és roma népviseletbe öltözött gyerekek

Élelmiszeripari termékek vására

Romániában első alkalommal ünneplik meg október 10-én
a hazai élelmiszeripari termékek napját. Ez alkalomból a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium és a
Maros Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság szervezésében, a Maros Megyei Prefektúra, a Maros Megyei Tanács
és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal együttműködésével jövő kedden délelőtt 10 órakor élelmiszeripari termékek vására nyílik a megyeszékhelyen, a Rózsák terén.

Tudományos szimpózium
és fajtabemutató

Október 6-án tudományos szimpóziumot szervez a Semtest BVN Marosszentgyörgyön a román tarka fajta nemesítéséről, valamint az elit farmok fontosságáról. A
szimpóziumon több előadás hangzik el neves szakemberek – többek között Valer Radu Sician mérnök, Morar Liviu,
dr. Aumann Johannes, dr. Miller Anna-Mária, dr. Liviu Drăgan és mások – előadásában. Október 7-én 11 órától szintén a Semtest BVN marosszentgyörgyi, Tófalvi utca 677.
szám alatti telephelyén bemutatót tartanak. Megnyitja Valer
Sician igazgató, majd Werner Wagner és Johannes Aumann, a BVN elnöke és igazgatója szól a résztvevőkhöz.

Szerdai párbeszéd a munkahelyi
stresszről

Munkahelyi stressz és lelki egészségünk címmel kerül sor
a Szerdai párbeszédek beszélgetősorozat következő találkozójára október 4-én, szerdán 18 órakor a marosvásárhelyi Forradalom utca 8. szám alatti Ama Deus keresztény
kávéházban. Szervezők: a Családpasztorációs Központ és
a Fa-milia Centrum Egyesület.

Kirándulás Torockóra
és Nagyenyedre

Az Erdélyi Magyar Baloldal kirándulást szervez október 14én Torockóra, Torockószentgyörgyre és Nagyenyedre, ez
utóbbi helyszínen a résztvevők egy borpincét is meglátogatnak. Bővebb felvilágosítás a marosvásárhelyi, Dózsa
György utca 9. szám alatti székhelyen, az I. emeleten, illetve a 0744-928299-es telefonszámon kérhető hétfőtől
csütörtökig 9–11 óra között. Feliratkozni és a kirándulást
kifizetni október 11-ig lehet.

Fatolvajokat azonosítottak

Több mint 9000 lej értékben foglalt le fát a Maros megyei
rendőr-felügyelőség pénteken illegális fakivágással gyanúsított személyeknél tartott házkutatások során. A rendőrök
a szászrégeni erdészeti hatósággal együttműködésben öt
házkutatást tartottak több, erdészeti bűncselekménnyel
gyanúsított egyén lakásában. A rendőrök 62,2 köbméter
tűzifát találtak, amelynek eredetét az érintettek nem tudták
iratokkal igazolni. A fát az alsóbölkényi erdőből vágták ki.

Az üvegfalon innen és túl

Marosvásárhelyre látogat Béres Mária anyaországi gyógypedagógus, aki elmondja, hogy mi a BMM-módszer; hogyan, mire alapozva dolgozta ki szakmailag is elismert
módszerét. Utakat és lehetőségeket villant fel a másként,
máshogyan teljesítő gyermekek fejlesztésében. Az előadás az autizmusról, másságról, nevelhetőségről szól pedagógusoknak, szülőknek egyaránt. Helyszín: Fecske
óvoda, Kövesdomb (Ion Buteanu utca 18. sz.). Időpont: október 5., 17 óra. Jelentkezni Kocsis Lívia vagy Imre Tekla
Facebook-oldalán, üzenetben.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

RENDEZVÉNYEK

és nagy taps kíséretében lépett a közönség elé. A polgármester köszöntőbeszédje végén a teremben lévő három
legidősebb hölgynek virágcsokrot, a
három legidősebb férfinak pedig egyegy üveg bort ajándékozott, kifejezve
elismerését, hogy még páran közülük
94, illetve 96 évesen a kerti munkát is
lelkesen végzik. Ezután a Bărăian
Eugen ortodox és Baricz Lajos római
katolikus plébános buzdítása következett, majd a helyi román, magyar és
roma gyereknéptánccsoportok fergeteges táncot mutattak be Ionela Fechete,
Paniti Zsófi, Máthé Zsolt és Szántó
Árpád vezetésével. A gyerekek után
ugyancsak helyi énekesek örvendeztették meg előadásukkal az időseket,
akik hálatelt szívvel és egy kis ajándékcsomaggal távoztak a program
végén.
A községben már több éve a
„Vidám” névre keresztelt idősek csoportja is működik, ők hetente, kedden
délután találkoznak a művelődési otthon kistermében. Az időseket más formában
is
segítik,
hiszen
Marosszentgyörgy az egyetlen település a marosvásárhelyi peremközségek
közül, ahol a nyugdíjasok ingyenes autóbuszbérletet kapnak az önkormányzat támogatásának köszönhetően.

Őszi szimfóniák – Bornapok
ünnepe
Az aradi tizenhármakra emlékeznek ésAahétkézművesség
végén, október 6–8. között zajlik MarosvásárheAz Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szervezésében A
magyar szabadság szentjei. Az aradi tizenhármak címmel kerül sor emlékműsorra október 5-én, csütörtökön
17 órakor Marosvásárhelyen, a Bolyai téri unitárius
templomban.

Főhajtás a Postaréten

Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete október 6-án,
pénteken 16 órakor koszorúzással egybekötött főhajtással emlékezik a 168 évvel ezelőtt kivégzett 13 aradi vértanúra.

lyen az Őszi szimfóniák. Bornapok és a kézművesség
ünnepe nevű rendezvénysorozat. 6-án, pénteken 13.30kor a főtéri virágóránál nyílik meg a kézművesvásár. A
Ligetben 17 órakor kezdődik a kulturális műsor, néptáncegyüttesek lépnek fel, majd Jakab Csaba, a Gentiana, a Red Parlament és a Republic koncertezik.
Szombaton 16 órakor kezdődik a program a Ligetben,
ekkor Kilyén Ilka színművésznő is közönség elé lép,
majd a The Purple Dandies, Oláh Gergő és a Brio Sonores koncertezik. Vasárnap szintén 16 órakor kezdődik
a ligeti program, fellép többek között a Laci csárda zenekara és a magyarországi Csordás Tibor.

XXVII. nemzetközi zenei fesztivál –
fesztiválnyitó hangverseny
Bálint Zsigmond kiállítása
A Constantin Silvestri emlékére szervezett XXVII. nemzetközi zenei fesztivál nyitóhangversenyére október 5én, csütörtökön este 7 órakor kerül sor a
marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében. Vezényel
Franz Lamprecht németországi karmester, orgonán játszik Teleki Miklós magyarországi művész, közreműködik a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes kara
és szimfonikus zenekara. Műsoron: Smetana-, Rheinberger-, Wagner-, Boccherini-, Arditi-, M. Widor-, Strauss-, Waldteufel-, Mancini-, Verdi-művek. A koncertre az
1-es számú bérletek érvényesek.

Puccini operája a várban

Giacomo Puccini Tosca című operájának előadására
várják a marosvásárhelyi nagyérdeműt október 8-án,
vasárnap 18.30-kor a várba. A fellépők között Ausztriából, Mexikóból, Oroszországból, Olaszországból érkező
művészek is vannak, közreműködik a bákói Mihail Jora
Filharmónia és a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia.
Az eseményre a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
szervezésében, a Művészeti Egyetem támogatásával
kerül sor.

Kovács András Ferenc
könyvbemutatója

Kettős könyvbemutatóra hívja olvasóit a Látó szépirodalmi folyóirat és a Fiatal Írók Szövetsége: Kovács András Ferenc frissen megjelent verseskötetét (Lözsurnál
dö Lüniver), valamint a KAF-recepcióból válogató KAFolvasókönyvet a szerző jelenlétében Korpa Tamás és
Mészáros Márton mutatja be október 6-án, pénteken 18
órakor a Yorick Stúdióban, a marosvásárhelyi vár Mészárosok bástyájában. Támogató: a Fiatal Írók Szövetsége és az NKA.

Bálint Zsigmond fotóművész Emberközelben című kiállításának megnyitójára, valamint az ebből az alkalomból
megjelenő album bemutatójára kerül sor október 6-án,
pénteken 18 órakor a Bernády Ház földszinti kiállítótermében. A kiállítást megnyitja és az albumot bemutatja
Nagy Miklós Kund művészeti író.

Játszd újra, Győző! –
ünnepi Hahota-kabaré

A marosvásárhelyi Hahota Színtársulat Puskás Győző
50. születésnapja tiszteletére összeállított ünnepi kabaréválogatásának 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 kaphatók. Fellépnek: Puskás Győző, Székely M. Éva,
Kelemen Barna, Cseke Péter, Gönczy Katalin és Szőllösi P. Szilárd. Énekel: Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács
Levente.

Találkozás Székelykakasdon

A székelykakasdi Pro Veritas Egyesület a helyi református egyházközséggel közösen október 7-én, szombaton
szervezi meg a Találkozás Székelykakasdon nevű rendezvényt. Délelőtt 11 órakor istentiszteletet tartanak a
református templomban, 13 órakor ünnepi ebédre várják a jelenlevőket a kultúrotthonba. Ugyanott 15 órakor
a helyi fiatalok irodalmi, zenés összeállítást mutatnak
be, fellép a Kakasmandikó néptánccsoport is. Az érdeklődők a 0752-092083-as telefonszámon, illetve a
proveritas2010@gmail.com e-mail-címen jelezhetik
részvételi szándékukat.
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A munkaügyi minisztérium előtt tüntetnek
az egészségügyi dolgozók

A munkaügyi minisztérium előtt tüntettek a SANITAS szakszervezeti szövetség tagjai hétfőn. A tiltakozók a bértáblában fellelhető egyenlőtlenségek, a
kollektív munkaszerződések hiánya, illetve a társadalombiztosítási hozzájárulás módosításai miatt
elégedetlenek.

Leonard Bărăscu, a SANITAS elnöke szerint ez
nemcsak hogy nem az első, de nem is az utolsó tüntetés, mivel „a dolgok még bonyolultabbak lettek”.
„Nagyon nagy különbségek vannak a bértábla közepén, egyesek között akár több száz lejesek. A tábla
fölső része nőtt, az alsó pedig, a beteggondozók bére,
csökkent. Valahol ezt meg kell változtatni, ezt kérjük
hónapok óta. A pótlékokat évekkel ezelőtt alkudták ki,
de mai napig nem felelnek meg a 153-as törvénynek”
– mondta.
Bărăscu hozzátette: a társadalombiztosítási hozzájárulás kifizetésének a munkavállalóra való átruházásával az orvosok jövedelme csökkenni fog.
Sergiu Apostol jászvásári szakszervezeti alelnök arra
figyelmeztetett, hogy a pótlékok 30 százalékos plafonja
jelentős jövedelemcsökkenéshez vezet majd.
„Ki akarják venni az irodai és kisegítő személyzetet
a bértáblából, ami nem normális, mert a kórházakban

Ország – világ

beteggondozókra és betegszállítókra is szükség van” – mondja
Apostol.
A szakszervezetek 13 óráig tüntettek. Kérték, hogy tárgyalhassanak a munkaügyi minisztériummal, de kérésüket elutasították. (Mediafax)
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Maszkosok az operában

Maszkos rendőrök kísértek ki vasárnap este öt személyt a kolozsvári román opera évadnyitójáról, mivel
megzavarták az előadást, amelyen egy arab nyelvű
ima is elhangzott. Amikor a The Armed Man – Mise a
békéért című előadás keretében felhangzott a színpadon az arab nyelvű imádság, a közönség soraiban
ülő öt személy – köztük az Új Jobboldal (Noua Dreaptă) kolozsvári vezetője – hangoskodni kezdett, és
a román himnusz éneklésébe fogott. Egyikük tiltakozását fejezte ki az ellen, hogy egy romániai kulturális
intézmény épületében arab nyelvű imák hangozzanak el. A bemutatót megzavaró személyeket a rendőrségre kísérték, ahol 500 és 700 lej közötti összegre
bírságolták meg őket. (Agerpres)

Kevesebb a munkanélküli

A katalán elnök a spanyol rendőrök kivonását
követeli Katalóniából

Fotó: Mediafax

A népszavazás miatt átvezényelt spanyol rendőrök azzal kapcsolatban, hogy mi történik a területén. Carles Pués csendőrök kivonását követeli Katalóniából a ka- igdemont beszélt arról, hogy nem akar „traumatikus szakítást”
Spanyolországgal, és hétfőn nincsenek még meg a végleges
talán elnök.

Carles Puigdemont a katalán kormány hétfői ülését követő
nemzetközi sajtótájékoztatón bejelentette: bizottságot hoznak
létre, hogy kivizsgálják a vasárnapi erőszakos cselekményeket, amelyeket egyúttal az alapvető emberi jogok megsértésének minősített.
A bizottságban a független szakértők és a kormány jogászai
kapnak majd helyet – tette hozzá.
A politikus kitért rá, hogy gyakorlatilag a spanyol és katalán
kormánynak „semmilyen” kapcsolata nincs, és nemzetközi
közvetítést sürgetett.
Véleménye szerint az Európai Uniónak kellene „pártfogolni” ezt a folyamatot, mint mondta, az EU nem nézhet félre

hivatalos adatok, de ha azok megérkeznek, érvényesíteni kell
a népszavazási törvényt. (A jogszabály 48 órát ad a katalán
parlamentnek a függetlenség kinyilvánítására. A spanyol alkotmány ezt is felfüggesztette.)
Inés Arrimadas a katalán parlament legnagyobb ellenzéki
erejének számító Ciudadanos (Állampolgárok) liberális
középutas párt nevében kérte a spanyol kormányt, alkalmazza
Katalóniával szemben a spanyol alkotmány 155-ös cikkelyét,
hogy az autonóm régióban új parlamenti választásokat tartsanak. A 155-ös cikkely lényegében Katalónia önrendelkezésének ideiglenes felfüggesztésére ad lehetőséget az államnak.
(MTI)

Hét különböző személyazonosság alatt szerepelt kisebb bűncselekmények miatt a francia rendőrség
nyilvántartásában az a férfi, akit vasárnap a délfranciaországi Marseille főpályaudvarán járőröző
katonák lelőttek, miután késsel megölt két fiatal
nőt – közölte a párizsi főügyész.

Francois Molins hétfői sajtótájékoztatóján elmondta: a támadónak legutóbb pénteken volt dolga a rendőrséggel, amikor
Lyonban bolti lopáson kapták és őrizetbe vették, majd másnap
szabadon engedték. A kihallgatásán egy 2014-ben Ahmed H.
névre kiállított tunéziai útlevéllel igazolta magát, azt állította,
hogy 1987. november 9-én a tunéziai Bizerte-ben született,
elvált, munkanélküli, hajléktalan, rendszeres kábítószer-fogyasztó és szobafestésből tartja fenn magát. Az útlevél tulajdonosát soha nem ítélték el, nem szerepelt semmilyen
rendőrségi nyilvántartásban. A rendőrség még vizsgálja, hogy
nem hamis útlevélről van-e szó. Az okmány nem volt a támadónál Marseille-ben.
A támadótól 2005 óta hét alkalommal vettek ujjlenyomatot
kisebb bűncselekmények miatt a francia rendőrök különböző
dél-franciaországi városokban, de a titkosszolgálatok nyilvántartásában nem szerepelt radikális iszlamistaként.
Az ügyész tájékoztatása szerint a lyoni rendőrség „elégséges szabálysértés hiányában” nem indított eljárást szombaton
a férfi ellen, s annak ellenére, hogy tunéziaiként illegálisan
tartózkodott Franciaországban, „a helyi hatóságoknak nem
állt módjában elrendelni az eltávolítását (az országból)”.
Jóllehet az Iszlám Állam dzsihadista szervezet vasárnap
este magára vállalta a támadást, francia szakértők szerint számos kérdést vet fel a terrorszervezet üzenete, ugyanis a késelőt „jelenleg semmi nem kapcsolja” sem az Iszlám Államhoz,
sem radikális iszlamistákhoz.

A pályaudvaron megtámadott két 20 éves nő unokatestvérek voltak, egyikük Lyonban ápolónőnek tanult, s látogatóban
járt Marseille-ben az unokanővérénél, aki a helyi egyetemen
volt orvostanhallgató. A támadó a térfigyelő kamerák felvétele
szerint vasárnap délután 13 óra 32-kor órakor érkezett a pályaudvar előtti térre, ott leült egy padra, majd tíz perccel később hirtelen felállt és az első áldozata felé indult, akit
többször megszúrt, mielőtt elfutott volna, majd egy félkört leírva visszatért és a második áldozatát is hasonlóan, több erős
késszúrással megölte – mondta az ügyész.
Egy járókelő, egy nő, megpróbált beavatkozni és egy zászlótartó rúddal több ütést mért a támadóra, aki közben rátámadt
a helyszínre érkező járőröző katonákra, akik közül az egyik,
egy 24 éves tartalékos két lövéssel megölte.
Több szemtanú is arról számolt be, hogy a férfi a támadás
alatt többször is azt kiabálta, hogy „Allahu Akbar!”
„Mélyen felháborít ez a barbár cselekmény, osztozom a
marseille-i áldozatok hozzátartozóinak és családjainak fájdalmában” – írta a Twitteren Emanuel Macron. A francia államfő
egyben „üdvözölte, hogy az Őrszem (hadművelet) katonái és
a rendőrök hidegvérrel és hatékonyan léptek fel”.
A támadás két nappal az új terrorelhárítási törvény nemzetgyűlési szavazása előtt történt. A törvénytervezet elfogadásával lehetővé válik a július 6-án hatodik alkalommal
meghosszabbított rendkívüli állapot kivezetése. A 2015. november 13-i párizsi merényletsorozat éjszakáján kihirdetett
rendkívüli állapot november 1-jén ér véget, a terrorkészültség
ugyanakkor várhatóan nem csökken, a legmagasabb fokozatú
marad az egész országban. A törvénytervezet átülteti a büntetőjogba a rendkívüli állapot idején a terrorizmus elleni harchoz használt eszközöket, például a prefektúrák által bármikor
elrendelhető házkutatás és házi őrizet lehetőségét. (MTI)

A hellenisztikus korszakból származó, kétezer éves játékokat
tártak fel a régészek gyermeksírokban az északnyugat-törökországi Canakkale tartománybeli Parion ókori városban.
Az erzurumi Atatürk Egyetem munkatársaként dolgozó
Hasan Kasaoglu szerint a játékokat „halottaknak szánt ajándékokként” adták a gyerekeknek. Az ásatásvezető régészprofesszor hozzátette, hogy a leletek fontos információkkal
szolgálnak a korszak társadalmi-kulturális szerkezetéről – olvasható a Daily Sabah online kiadásában.
A lánygyermekek sírjaiban például nőket ábrázoló, míg a
fiúgyermekekében férfiakat formázó játékokat találtak. „Kétezer évvel ezelőtt a lányok »Barbie-szerű« babákkal játszottak,
akárcsak ma” – mondta Kasaoglu, megjegyezve, hogy, bár a

tárgyak alakja és jellegzetességei ugyan változnak, de az emberi mentalitás mindig is ugyanolyan marad.
Az emberi figurák mellett állatok és mitológiai lények kicsinyített másait is megtalálták a sírokban. A régészek szerint
utóbbiakat valószínűleg azzal a céllal temették el, hogy kísérői
legyenek az elhunyt gyermekeknek a túlvilágon.
Szeptember elején a régészek egy ősi cumisüveg-szerűséget
tártak fel ugyanezen nekropolisz közelében.
Az i. e. 709-ben alapított Parion, amely egyike a Trója vonzáskörében épült tucatnyi ókori városnak, a jelenkori Biga közelében található. Romjaira 2005-ben bukkantak török
régészek, és az azóta folyó ásatások során értékes leletek sokasága, köztük szarkofágok, sírok és különböző tárgyak kerültek elő. (MTI)

Tunéziainak mondta magát a marseille-i késelő

Kétezer éves játékok törökországi gyermeksírokban

Enyhén – 0,1 százalékponttal – csökkent augusztusban a munkanélküliségi ráta az előző hónaphoz képest, amikor 5,2 százalékos volt ez az arány. A férfiak
körében 2,4 százalékponttal nagyobb volt az állástalanok aránya, mint a nőknél – derül ki az Országos
Statisztikai Intézet (INS) által nyilvánosságra hozott
adatokból. A 15-74 éves munkanélküliek száma az
idei év nyolcadik hónapjában elérte a 465 ezret, ami
csökkenést jelent az egy hónappal korábban jegyzett
478 ezerhez és a tavaly augusztusi 510 ezerhez képest egyaránt. A felnőtt, vagyis 25-74 éves lakosság
körében a munkanélküliségi ráta 4,3 százalék volt
idén augusztusban, a férfiak körében 6,1 százalékon,
a nőknél 3,7 százalékon állt a mutató. (Mediafax)

Drogkereskedéssel gyanúsított
rendőrök

Drogkereskedéssel gyanúsítanak aradi rendőröket,
akik drónnal figyelték a cannabisültetvényüket, és
rendszerint éjjel közelítették meg a helyet, hogy ne
bukjanak le. Az aradi törvényszék október 1-jén két
aradi rendőr előzetes letartóztatásáról döntött, míg
egy harmadik társukat háziőrizetbe helyezték. A
Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság közölte: az ügyészek szerint fennáll a megalapozott gyanú, hogy június és szeptember között a
gyanúsítottak 18 tő cannabist termesztettek jogtalanul az Arad megyei Nagyiratos településen, kereskedelem céljából. A nyomozás során kiderült, hogy az
ültetvény megfigyelése érdekében a vádlottak 5.900
lejért vásároltak egy drónt, és általában éjjel mentek
a helyszínre, maszkot viseltek, hogy ne ismerjék fel
őket. A rajtaütés során a rendőröknek fegyvert kellett
használniuk, hogy a gyanúsítottak ne szökjenek el a
helyszínről. (Agerpres)

Ámokfutó lövöldözött Las Vegasban

Ötvennyolc embert megölt és több mint 500-at megsebesített egy fegyveres ámokfutó az egyesült államokbeli Las Vegasban vasárnap este, egy
countrykoncert vége felé. A rendőrség később lelőtte
a támadót, aki a Mandalay Bay Hotel 32. emeletéről,
egy erkélyről lövöldözött automata fegyverből a szállodával szemben megrendezett szabadtéri koncert
nézőire. Ez a lőfegyveres ámokfutás követelte a legtöbb halálos áldozatot az ország történetében. (MTI)

Fekete foltok
(Folytatás az 1. oldalról)

Segesvár: a több évtizedre tervezett hulladéklerakó működése lerövidül. Azaz betelnek a „cellák”, kényszerhelyzet lévén ide ömlött be a régió szemete. Egész
addig, míg az önkormányzat a sarkára nem állt. Nem
azért épült a segesvári lerakó, hogy a város lakossága
majd emelt köztisztasági díjat fizessen, mert szemetét
száz kilométerekre kell szállítani, miközben más településekről sok tízezer tonnaszámra fogadják a hulladékot.
A környezetvédelmi miniszter szerint elfogadhatatlan,
hogy a Kolozs megyei tanács hibája, a közpénz rossz
kezelése miatt a lakosság fizessen többet, ugyanakkor
kijelentette: fontos a polgárok biztonsága. Mi reméljük,
hogy a Maros megyei polgárok biztonsága, az itteni hatóságok menedzsmentje is éppen ilyen mértékben érdekli a miniszter asszonyt, illetve a megyei
környezetvédelmi hivatalt. Mert vethetnének egy pillantást a Promenada mögött még mindig tornyosuló illegális szeméttelepre, az innen a talajba jutó csurgalék
által okozott szennyezést is vizsgálhatnák, és azt is kideríthetnék, hogy a kerelőszentpáli hulladéktelepre kerülő szemetet hol válogatják át, ugyanis a
Székelykakasd mellé, a lakossági tiltakozás ellenére
megépített hulladékválogató-átrakó állomás (innen
szállítanák Szentpálra a kiválogatott, csomagolt szemetet) még mindig nem üzemel. Azt is lecsekkolhatnák,
hogy a Székelykakasd melletti régi, állítólag befedett
szeméttelepre szállítanak-e még illegálisan hulladékot.
Az erdőszélekre, mezőre az éjszaka leple alatt lerakott
ipari hulladékmennyiségről, a tettesek felderítéséről,
megbüntetéséről nem is beszélve. Ezek is mind „fekete
foltok” Erdély kellős közepében.
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Bűnözésmegelőzés hete Maros megyében

Az óvatlan pillanatok ára

„Ne feledjétek, egyetlen tévedés életeket tehet tönkre…
Egy óvatlan pillanat, és a szórakozóhelyen az italodba kerülhet az a tudatmódosító
szer, amely miatt pillanatokon belül összedőlhet a céltudatosan felépített jövőkép
vagy a kemény munka árán
megszerzett karrier…” –
hangzott el néhány tanács
azon elítéltek részéről, akik a
megyeszékhely gazdasági líceumának diákjaival találkoztak hétfőn délelőtt a
megyeszékhely rendőrségéFotó: Nagy Tibor
gazdasági líceum tanulóinak egy találkozókat, versenyeket, de a
nek dísztermében.

Szer Pálosy Piroska

Amint Gabriela Pîncă rendőr-főfelügyelő, a fiatalkorúak bűnözésmegelőzési projektjének vezetője
elmondta, a megye sok tanügyi intézménye feliratkozott a hasonló
találkozókra, és a visszajelzések
szerint egyre nagyobb az érdeklődés. Tavaly több mint ötezer középiskolai diák vett részt az
elítéltekkel való találkozón. Amint
az október 2–6. között tartott bűnözésmegelőzési hét programjának
ismertetése keretében elhangzott,
országosan egyedülálló ez a típusú
kezdeményezés, mivel a börtönigazgatósággal, a tanfelügyelőséggel
és
a
középiskolák
vezetőségével komoly tárgyalások
és egyeztetések előzik meg az ilyen
jellegű eseményeket. Amennyiben
a serdülőkorúak olyan gondolatokkal távoznak, hogy fontos a család,
a szülők pedig csak a gyermekük
javát akarják, ha tudatosul bennük,
hogy nem mindegy, milyen baráti
körhöz tartoznak, akkor mindazok,
akik hozzájárultak a hasonló találkozókhoz, joggal érezhetik úgy,
hogy fáradozásuk eredményes. A
rendőrség bűnözésmegelőző osztálya és a marosvásárhelyi börtön
közös projektje keretében hétfőn a

csoportja találkozhatott elítéltekkel, akik személyes tapasztalataikat osztották meg a diákokkal a
börtönéletről, a szabadság értékéről, és jó tanácsokkal látták el a fiatalokat, válaszoltak kérdéseikre.
A marosvásárhelyi rendőrség
munkatársai tizenkettedik alkalommal szervezik meg az országos bűnözésmegelőzési hetet, amelynek
célja a megelőzésre való ösztönzés.
A Maros Megyei Rendőr-felügyelőségen tartott sajtótájékoztatón
Rădulescu
Cătălin
főfelügyelő-helyettes, Gabriela
Pîncă, a bűnözésmegelőzési osztály vezetője, Andreea Pop sajtószóvivő, valamint azok a
munkatársak és önkéntesek, akik
részt vesznek a bűnözésmegelőző
felvilágosító tevékenységekben, ismertették a rendőrség által szervezett e heti programot, amelybe
iskolák és óvodai közösségek is bekapcsolódnak.
Amint a sajtótájékoztatón elhangzott, a felvilágosító akciókkal
tudatosítani próbálják a lakosság, a
fiatalság és a gyerekek körében az
elővigyázatosság
fontosságát,
amellyel megelőzhetők a bűncselekmények vagy a balesetek.
A hétfőtől péntekig zajló felvilágosító akciósorozat keretében diákoknak szerveznek tematikus

közlekedésbiztonsági felvilágosításokkal a felnőttek figyelmét is szeretnék a megelőzés fontosságára
irányítani.
A rendőrség munkatársai tanügyi intézményekkel, civil szervezetekkel,
önkéntesekkel,
támogatókkal a megyeszékhelyen
és a megye több településén naponta más-más területtel foglalkozva szerveznek felvilágosító
kampányokat, tájékoztató tevékenységeket. Hétfőn délelőtt a
rendőrség Borsos Tamás utcai konferenciatermében elítéltekkel találkozhattak, kedden a gyermekek
áldozattá válásának megelőzése érdekében a kiskorúakra leselkedő
veszélyekre, az iskolai biztonságra,
az erőszakmentes viselkedésre helyezik a hangsúlyt, szerdán a lopások megelőzésének lehetőségeire
figyelmeztetnek. Esszéíró versenyt
hirdettek meg az idén is, melynek
témája a családon belüli erőszak
megelőzése.
Pénteken a közlekedésbiztonság
témakörében a közlekedési balesetek gyakoriságára, azok elkerülésére,
a
gépjárművezetők
kötelességeire hívják fel a figyelmet, és a gyalogosok felelősségteljes közlekedésének fontosságát
kiemelve utcai tevékenységekre is
sor kerül.

ügyelőség illetékeseihez amiatt,
hogy az iskola tanulóinak óráról
órára más tanterembe kell költözniük. „Ezen panaszok alapján
szállt ki ma reggel az iskolához a
testület. Nem tudom, hogyan fajult
tiltakozásig az ügy. Minket is meglepett, hogy több tanuló táblákkal
érkezett. Az igazgató asszony benyújtotta a lemondását, ezt a titkárságon iktatták, a következő lépés
pedig az lesz, hogy a tanfelügyelőség igazgatótanácsa is tudomásul
veszi a döntést” – magyarázta Macarie.
A főtanfelügyelő hozzátette, a
pedagógusok döntése értelmében
keddtől visszatérnek a régi, külön
tantermekben való oktatáshoz, a
hétfői tiltakozás miatt elmaradt
órákat pedig pótolni fogják.
A Spiru Haret Szakszervezet
Maros megyei elnöke, Ioan Săcărea szerint mindez csak ürügy volt
a botrány kirobbantására és az
igazgató leváltására, a gazdasági

szakközépiskola tanulói által kifogásolt módszer ugyanis nem új keletű,
más
iskolákban
is
alkalmazzák.
„Az igazgató javasolta a pedagógusoknak, hogy az új tanév elejétől térjenek át a szaktermekben
való tanításra. Ez bevett gyakorlat
a modern oktatásban. A próbálkozás azonban nem járt sikerrel, a diákoknak nem tetszett, mert
állításuk szerint mivel el kellett jutniuk a szünetben egyik kabinetből
a másikba, nem maradt idejük enni.
Az udvaron tartott tüntetésen hozzávetőlegesen 100 tanuló vett
részt, míg az iskolába 800 diák jár.
Manipuláció is van a dologban.
Nem tartom helyénvalónak, hogy
az igazgató lemondásáig fajult a
helyzet. Ez a probléma is megoldható lenne, de több táborra szakadt
az iskola” – mondta Săcărea.
Sorina Mihaela Bălan leköszönő
igazgató nem kívánt nyilatkozni az
ügyben. (Agerpres)

Tiltakoztak a gazdasági líceum tanulói

Tanévkezdés
a Művészeti Egyetemen

Tegnap délelőtt diákok, tanárok, szülők és díszvendégek
jelenlétében megnyitotta új
tanévét a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem. A lázas
felkészítők, izgalmas felvételi
után most kezdődik az igazi
munka, a művészi építkezés,
amelynek során újabb színészek és az ehhez társult művészetekben
képzettek
hagyják majd el az oktatási
intézmény padjait. Az idén I.
évre bejutottak alapképzésen
a román tagozaton 40, a magyaron 50, a mesterképzésen
(magiszteri) román tagozaton 38, míg a magyaron 35
diák kezdi meg tanulmányait.

Dr. B. Molnár Tünde professzor,
a Zenepedagógiai Kar tanárának
előadásában J. S. Bach d-moll szonátájának orgonaakkordjaival kezdődött az idei tanévnyitó, majd dr.
Sorin Crişan professzor, az intézmény rektora üdvözölte a diákokat
és a meghívottakat, többek között
Péter Ferenc megyei tanácselnököt,
Novák Zoltán szenátort és Vass Levente parlamenti képviselőt. Elmondta, 71 éve zajlik színművészeti oktatás Erdélyben. Az
idén – az előző évektől eltérően –
minden tagozaton indul képzés. Reményét fejezte ki, hogy a felvételiző diákok elvárásait teljesíthetik,
majd megköszönte a Studium–
Prospero és a Communitas Alapítványnak a rendszeres támogatást.
A rektor felszólalását követően
Gentiana Dobîrceanu zene szakos
hallgató saját számát adta elő. Dr.
Kós Anna professzor, dékán, a magyar kar vezetője büszkén újságolta, hogy a tavaly a szakhatóság
átvizsgálta az egyetemet, és a legjobb besorolást adta neki. Az okta-

tás mellett ma számos olyan kezdeményezése van az intézménynek,
amely kiegészítheti mindazt a tudást, amelyet a diákok az órákon
kaphatnak. Elmondta, az ősz végén
egy olyan fesztivált szerveznek,
amelyre 11 hasonló hazai és oktatási intézményt várnak, ugyanakkor
tavasszal az országos színészképzők találkozója lesz. Ezenkívül számos jól bejáratott konferenciát,
tapasztalatcserét, találkozót tartanak, s mindez alkalom lesz arra,
hogy erősítsék a művészeti képzést.
A professzor kiemelte, hogy az
egyetemre mindig is a csapatszellem volt jellemző mind a tanárok,
mind a diákok között, hiszen a színpadon is csapatjáték van, és így a
most bejutott diákok is ennek a
nagy családnak lesznek a tagjai.
Lőrinczi Lehel zene szakos hallgató orgonaszonátáját követően dr.
Oana Leahu professzor, a román
kar dékánja elmondta: ma már igazi
márkajegy lett az egyetem a szakoktatásban, amelyre a hagyomány
és a modernség jellemző. A hagyományt adja az egyetem, a diákok jelentik azt a modernitást, amivel
évről évre megújul, felfrissül az iskola. Arra kérte a bejutottakat, hogy
tiszteljék a minőséget tanáraikban,
önmagukban és mindabban, amit
tenni fognak mérséklettel, kiegyensúlyozottan.
Az ünnepi beszédeket Genţiana
Dobîrceanu és Bajkó Edina (ez
utóbbi musicalrészleteket adott elő
dr. Strausz Imre-István tanár kíséretében) rövid előadása zárta, majd
az új diákok megismerték osztályvezető tanáraikat és azokat a termeket, amelyekhez majd valószínűleg
rengeteg jó élmény, emlék kapcsolodik. (vajda)

Az igazgató lemondott

A marosvásárhelyi Transilvania gazdasági szakközépiskola udvarán tiltakozott
hétfő reggel a tanintézmény
több mint száz diákja. A tanulók elégedetlenségét az iskola
igazgatója
által
bevezetett új rendszer váltotta ki, amelynek lényege,
hogy minden órát más-más
szakteremben tartanak, nincsenek saját termeik az
egyes osztályoknak. A tiltakozás nyomán Sorina Mihaela
Bălan
igazgató
benyújtotta lemondását.

A tiltakozás egybeesett egy tanfelügyelőségi testület látogatásával, amely a tanintézet vezetősége
és a tanárok, illetve az igazgatóság
és a szülők közötti konfliktust lett
volna hivatott rendezni.
Ioan Macarie főtanfelügyelő az
Agerpres hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, az elmúlt héten
számos panasz érkezett a tanfel-

„Elfelejtett” visszatérni

Rabszökés Marosvásárhelyen

24 órára kapott eltávozási engedélyt, de a kimenő
lejárta után nem tért vissza a marosvásárhelyi börtönbe az egyik elítélt. A rabnak múlt csütörtökön kellett volna jelentkeznie a börtönben. A megyei
rendőr-felügyelőség illetékesei egy nappal később
Marosvásárhelyen fogták el a szökevényt, és adták át
a börtönnek.
Adrian Huminic börtönigazgató szerkesztőségünkbe eljuttatott közleménye szerint az ügyről érte-

sítették a bírósági ügyészséget. Az elítélt távolmaradása az eltávozási engedély lejárta után szökésnek
számít, és a büntető törvénykönyv 285. cikkelye szerint hat hónaptól három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ez hozzáadódik a rab
börtönbüntetéséből hátramaradt időtartamhoz, emellett az illető fegyelmi intézkedésekre is számíthat, valószínűleg a börtön szigorúbb biztonsági rendszerébe
helyezik át. (nszi)

Dr. Kós Anna

Fotó: Cristian Bojan

Négy előadó,
érdekes előadások

Október 2-ától újra megkezdődtek a Romániai Magyar
Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület továbbképző
tanfolyamai. A vendégelőadók ezúttal is a Pécsi Tudományegyetem
Általános
Orvostudományi Karáról érkeztek.

Prof. dr. Gallyas Ferenc egyetemi tanár, a Biokémiai Tanszék vezetője hétfőn, kedden és szerdán
16-20 óra között tartott és tart biokémiai előadásokat. Párhuzamosan
ugyanabban az időben prof. dr. Illés
Zsolt, a Neurológiai Klinika Neuroimmunológiai Tanszéke és a Déldániai Egyetem professzora a
neuroimmunológia alapjairól és a

neoroimmunológiai kórképekről értekezik.
Csütörtökön 15-20 óra között dr.
Papp András adjunktus tart sebészeti előadásokat (nyelőcsősérülések, nyelőcsőpótlás, laparoszkópos
gyomorsebészet, az akut appendicitis ellátása), pénteken ugyanabban
az időpontban prof. dr. Vereckei
András, a PTE ÁOK Klinikai Központ Sebészeti Klinikájának vezetője
az
epekövesség
és
szövődményeinek ellátásáról, a máj
jó- és rosszindulatú betegségeinek
sebészetéről ad elő.
Helyszín a Deus Providebit Tanulmányi Ház (Rózsák tere 61. sz.)
az előadásokon való részvétel ingyenes.

2017. október 3., kedd _________________________________________________ KÖZÉLET _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG

5

Rekorddöntő számú Idősek nemzetközi napja a Caritasnál
nevezés érkezett
Megkeseredettség helyett elfogadás, hit, reménység és szeretet

Lejárt
az előzsűrizés

Évről évre megdönti saját rekordjait az Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál, amelyet ez évben
november 8-a és 12-e között immáron
a 25. alkalommal tartanak a marosvásárhelyi Kultúrpalotában – írják közleményükben a rangos erdélyi
filmszemle szervezői.
Amint olvashatjuk, az idei szemle
az első, amelyre több mint 1000, pontosabban 1023 alkotást neveztek be,
és a beérkezett filmek számát illetően
is megdőlt az eddigi rekord: összesen
971 rövidfilmet nézett végig az előzsűri. Ezek közül 622 kisjátékfilm,
134 animáció, 121 dokumentumfilm,
94 kísérleti film volt. A filmek származási országa szerinti toplistát Németország,
Oroszország
és
Spanyolország vezeti holtversenyben,
97-97 beküldött alkotással, azután
Magyarország (56), majd Románia
(36) következik a sorban. Azt, hogy
egyre messzebb eljut a fesztivál híre,
mi sem jelzi jobban, mint hogy idén
első alkalommal olyan országokból is
érkeztek rövidfilmek, mint Ruanda,
Mianmar, Tanzánia, Peru vagy a Kínához tartozó Makaó.
Az Ármeán Otília (kommunikációkutató, egyetemi adjunktus, SapienEMTE,
Marosvásárhely),
tia
Hartyándi Jenő (független filmes, a
Mediawave Film és Zenei Együttlét
igazgatója és művészeti vezetője),
Radu Vasile Igazság (vizuális művész,
filmrendező, a bukaresti I. L. Caragiale Színház- és Filmművészeti Egyetem docense), Schneider Tibor
(filmrendező, a Román Televízió operatőre) és Marcel Ţintar (film- és színházi rendező) alkotta előzsűrinek nem
volt könnyű dolga. Végül 51 alkotást
válogattak be a csaknem 11 órányi
versenyprogramba. Műfaji szempontból ezek közül 29 kisjátékfilm, 17 animáció, három kísérleti film, kettő
pedig dokumentumfilm.
A beválogatott rövidfilmek 26 országból érkeztek, a legtöbb közülük –
kilenc – magyarországi rendező alkotása, öt romániai, négy orosz, háromhárom pedig francia, illetve német
produkció. (Knb.)

Az elfogadás, a hit, a reménység, a szeretet és az elengedés a záloga annak,
hogy ne a megkeseredettség, a nehézségekre való összpontosítás, hanem a
mosoly, a derű jellemezze a nyugdíjas
éveket – hangzott el a megszívlelendő
jó tanács tegnap a marosvásárhelyi
Deus Providebit Házban, ahol a Gyulafehérvári Caritas szervezésében megünnepelték az idősek nemzetközi
napját. Egyesek járókerettel vagy bottal érkeztek az ünnepségre, fontosnak
tartották eltölteni néhány kellemes
órát egymás társaságában.

Menyhárt Borbála

Mindannyian csodálattal tekintünk azokra,
akik nyugdíjaztatásuk után, ha a sors úgy is
hozta, hogy gyerekeik, unokáik távol élnek
tőlük, megtalálják azokat a dolgokat, amelyek
kitöltik a mindennapjaikat, amelyekben örömüket lelik. A Caritas nemcsak október elsején,
hanem egész évben odafigyel az idősekre, az
általuk kínált tevékenységek számos lehetőséget kínálnak azoknak, akik a lakásba való begubózás helyett a közösséget, az aktív
nyugdíjas éveket választják.
A családias hangulatú rendezvényen elsőként Kacsó Katinka, a marosvásárhelyi Teréz
Anya nappali foglalkoztató központ munkatársa köszöntötte a deresedő halántékúakat,
majd Ludescher Lászlónak, a Gyulafehérvári
Caritas szociális ágazati igazgatójának adta át
a szót. Az igazgató hangsúlyozta, hiszi azt,
hogy nagyon sok olyan szépkorú személy ül a
teremben, és van mellettünk családjainkban,
akik pompás, színes, bölcs természetükkel
olyan pluszértéket tudnak adni családunknak,
társadalmunknak, amelyet mások nem.
– A mi világunk önökkel: szüleink, nagyszüleink életével, munkásságával kezdődött. Önök
építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi
generációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg. Mindennapi munkánkhoz az elődök példáiból meríthetünk erőt, hitet és
bátorságot.
Sokan mondják az idősek közül, hogy megették már a kenyerük javát. Én ezt úgy gondolom, megtették, amit várt tőlük a család, a
nemzet, és most már a pihenés éveit töltik. Aktívan és passzívan, anyagi gondokkal, gyengülő
egészséggel, a gyerekek, unokák nyújtotta örömökkel, borúval-derűvel morzsolják a lassúbbodó tempójú napokat.
A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Caritas
szervezet is megpróbál jelen lenni és segíteni a
szépkorúakat. Akiknek egészsége megengedi,

aktívak, azok részt vehetnek a klubtevékenységeinken, melyek Székelyföld falvaiban és városaiban működnek. Azoknak, akiknek az
egészsége már nem teszi lehetővé, hogy kimozduljanak otthonukból, az otthoni beteggondozói szolgálatunk van segítségükre. És akik a
legnagyobb gondban vannak, és 24 órás ellátást, odafigyelést igényelnek, azok számára
négy idősotthonunk működik. Jelenleg több
mint 10 ezer idős személy életében vagyunk
jelen a Székelyföldön, és próbáljuk jobbá, elviselhetőbbé tenni napjaikat – foglalta össze a
szervezet által nyújtott szolgáltatásokat az ágazati igazgató.
Balla Imre, a Keresztelő Szent János-plébánia segédlelkésze a szeretet erejéről szólt, és rámutatott, fáj a szíve, amikor megkeseredett
idősekkel találkozik, olyanokkal, akik elfelejtenek szeretni. Nincs olyan lelkiállapot, amiből
ne lehetne a szeretet által kimozdulni, a legnagyobb megpróbáltatásokban is lehet szeretni –
hangzott a lelkészi intés.
Igencsak megszívlelendő gondolatokat tolmácsolt a deresedő halántékúaknak McAlister
Magdolna, a búzásbesenyői Gondviselés Háza
idősotthon igazgatója. Mint mondta, a Mosolygó idősek címet adta az előadásának, hiszen
az elmúlt közel 17 év tapasztalata az idősekkel
való munkában azt bizonyítja, hogy soha nem
lehet annyira öreg az ember, hogy ne mosolyogjon. Az elfogadás, a hit, a reménység, a szeretet
és az elengedés a záloga annak, hogy ne a megkeseredettség, hanem a mosoly, a derű jellemezze a mindennapjainkat, beleértve a

nyugdíjas éveket is. Az igazgatónő kifejtette,
külföldön alkalma adódott egy kis felmérést végezni, és összehasonlítani a helyi időseket a
Nagy-Britanniában élőkkel. Elismerte, előzőleg
az volt az elképzelése, hogy külföldön a jobb
anyagi helyzetnek köszönhetően elégedettebbek a nyugdíjasok, viszont csalódnia kellett. –
Sok olyan emberrel találkoztam itthon, vidéken
élőkkel is, akik igen szerény jövedelemmel rendelkeztek, mégis boldogabbak voltak, mint a
külföldiek, mert hinni tudtak. Rájöttem, hogy
nem az anyagiak határozzák meg, hogy menynyire vagyunk elégedettek az életünkkel, hanem
a hit. Ha mosolygunk, nem azért tesszük, mert
az élet könnyű, hanem mert elfogadjuk azt. Hasonlóan fontos a reménység, hogy tudom, nem
véletlenül vagyok itt a földön, hogy az életemnek küldetése van. A szeretet pedig nem más,
mint egy láng, ami melegen tartja a szívünket,
és amit akkor tudunk továbbadni, ha nekünk is
részünk volt benne, ha voltak az életünkben személyek, akik szerettek bennünket. Ezek mind
olyan dolgok, amelyeket nem vesz el tőlünk
senki, életünk végéig a miénk marad. A másik,
ami nagyon fontos, az az elengedés, amikor el
tudom engedni a régi haragot, a sérelmeket,
amelyek megkeserítik az életünket. Hiszem azt,
hogy az életünk teljes lesz, ha meg tudunk békélni az egyes helyzetekkel és önmagunkkal –
tanácsolta az időseknek McAlister Magdolna.
Az esemény az ünnepeltek dalos-verses előadásával folytatódott, majd egy zenés összeállítás keretében nótaszó szórakoztatta a szép
számban összegyűlt nyugdíjasokat.

Új honlapon lehet adományozni a HIFA-park projektre

(Folytatás az 1. oldalról)
különleges akkumulátorokat. Csata
Éva elmondta, a HIFA Egyesület
két projekttel nevezett be a jótékonysági úszóversenyre, egyikre
3145 lejt, a másikra pedig 4200 lejt
sikerült összegyűjteni, viszont
mindkét esetben ennek a kétszeresét
költötték el. – A célul kitűzött kilenc
helyett tizenegy e-bookot adtunk át.
Vannak fogyatékkal élők, akik házhoz vagy ágyhoz kötöttek, nagyon
ritkán, nehezen mozdulnak ki ottho-

nukból, az e-bookoknak köszönhetően ezentúl nem korlátozódik majd
a kommunikációjuk az internet világára, hanem az olvasással gazdag
képzeletvilágot biztosítanak nekik.
Hat mozgássérült személynek
szántunk idén akkumulátort, tudni
kell, hogy ezekbe a scooterekbe
páros akkumulátor jár, tehát tulajdonképpen tizenkettőt kellett megvásároljunk, hogy hat személyen
tudjunk segíteni. Ezeket a különleges akkumulátorokat kétévente kell

Fotó: Nagy Tibor

cserélni, főként egy nehéz tél után,
ami a családoknak igen nagy anyagi
terhet jelent, hiszen háromezer lej
körüli egy ilyen beruházás, ezért
projektek révén igyekszünk évente
legalább tíz személyen segíteni –
fejtette ki Csata Éva.
A pályázati kiírások nem a várt
módon alakultak
A szombati nyílt nap kiváló alkalom volt arra, hogy beszámoljanak
az öt évvel ezelőtt Simon Judit, az
egyesület elnöke által megálmodott
HIFA-park projekt jelenlegi állásáról, illetve bemutassák az újonnan
létrehozott www.hifapark.ro honlapot, amely részletesen ismerteti a
kezdeményezést, annak jelentőségét a fogyatékkal élőkre nézve, illetve
néhány
kattintással
adományozni is lehet a nemes célra.
A védett lakásokból és reszpiró központból álló HIFA-park a fogyatékkal élő embereknek minőségi
ellátást, akadálymentes közlekedést,
munkalehetőséget jelentene. Lehetőséget teremtene arra, hogy felismerjék a saját képességeiket, önálló
életet éljenek egy közösségben, és
együtt dolgozzanak. Elsősorban
olyan mozgássérültek, illetve fogyatékkal élők költözhetnének oda be,
akiknek nincsenek családtagjaik,
akik gondoskodjanak róluk. Az elképzelés szerint kezdetben 75 fo-

gyatékkal élő személynek nyújtana
otthont, mellettük pedig nem bentlakó sérülteknek is biztosítanának
ott munkalehetőséget, kulturális,
szociális tevékenységeket, rehabilitációt, illetve orvosi ellátást, és talán
ami a legfontosabb, közösséget.
Szőcs Blanka, a HIFA projektért
felelős önkéntese egy nagy családnak nevezte az egyesület tagjait, és
elmondta, 2012-ben Simon Judit álmodott egy nagyot, egy világot magának, de nemcsak magának,
hanem e nagy család minden tagjának. A lelkes kis csapat elindult a
megvalósítás útján, adományoknak
és segítő szándékú embereknek köszönhetően sikerült megvásárolni
egy tízezer négyzetméteres területet
Pókában, és közmunkával felépült
rá egy kis kapus ház. Itt azonban elakadt a dolog, ugyanis az álom
megvalósításához szükséges több
mint ötmillió eurót pályázati úton
szerették volna megszerezni, viszont sajnos a kiírások nem úgy alakultak, mint ahogy arra számítottak,
így a pályázatot nem tudták benyújtani. A jelenlegi kiírások szerint kizárólag nappali központokra lehet
pályázni, de ha most az egyesület az
elképzelését átalakítaná, akkor
mindazt, ami eddig történt – elkészített tervek, megszerzett engedélyek – elölről kellene kezdeni,

Fotó: Caritas

illetve a nappali központ nem felelne meg az egyesület által kitűzött
céloknak. Ugyanakkor fő pályázóként csak állami intézményt fogadnak el, civil szervezet kizárólag
partner lehet. Szőcs Blanka hangsúlyozta, tovább keresik a pályázati
lehetőségeket, viszont ha sikerrel is
járnak, óriási összegről van szó, így
valószínűleg nem tudják azt teljes
egészében a pályázati pénzből fedezni, ezért nagyon fontos a folyamatos adománygyűjtés, az, hogy a
HIFA-park ötlete minél több emberhez eljusson a világ minden részén.
Ennek érdekében hozták létre a
négynyelvű (magyar, román, angol,
és német) www.hifapark.ro honlapot, amely ezt az álmot mutatja be
részletesen, és adományozási felület is van rajta, ami lehetővé teszi,
hogy a saját otthonában néhány kattintással bárki átutaljon egy bizonyos
összeget
a
projekt
megvalósulása érdekében. Emellett
még egy jelentős lépést tettek: a
terv
felkerült
a
www.generosity.com nemzetközi
adománygyűjtő honlapra is, így remélhetőleg a világ különböző pontjairól minél több adakozó kedvű
személy dönt majd úgy, hogy a fogyatékkal élők segítségére lesz
abban, hogy egy lépéssel közelebb
kerüljenek az álmukhoz.
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Lovastanfolyam a Luc partján

A 2015-ben alakult Art Equest
Egyesület eltökélt szándéka,
Szerkesztette: Vajda György hogy a lovaskultúrát ápolja
Erdélyben. A Szentgyörgyi
családnak
köszönhetően,
amely az ősi birtokon takaros
kis lovardát építtetett, táborokat szerveznek. A vállalkozóknak sikerült 50 évre bérbe
venniük a családtól a Zichykastélyt, ahol az állagmegőrzési munkálatokat követően
étterem működik, és szálláshelyeken fogadják majd a
vendégeket. Ezeket a táborozók rendelkezésére bocsátják.

Árván maradt óvodaépület

Többször adtunk hangot
annak, hogy milyen abszurd
helyzet alakult ki a vajdaszentiványi oktatási intézmény körül. No nem a diákok
létszámáról, az oktatás minőségéről van szó, hanem a
13 éve kormánytámogatással felhúzott új óvodaépületről, amely mintegy 70%-ban
elkészült, aztán bekövetkezett a politikai váltás, s azóta
üresen áll. S mindez annak
ellenére, hogy az önkormányzat folyamatosan okiratokkal
„bombázza”
a
tanfelügyelőséget és ezen
keresztül az oktatási minisztériumot, adják át az épületet a községnek. Ez nem is
kellene kérdés legyen, hiszen
az iskolák, óvodák az érvényes jogszabályok értelmében az önkormányzatok
adminisztrálásában vannak.

Az idén Vajdaszentiványon 180
óvodás és I–VIII. osztályos kezdte
meg tanulmányait a községközponti korszerű iskolában 19 pedagógus
irányításával.
Az
intézménybe 70%-ban magyar,
30%-ban román gyerekek járnak.
Nemcsak szentiványiak, egy iskolabusz naponta a Faragóhoz tartozó
Unokáról, Toldalagról és a hajdani

Fotó: Vajda György

9-es farmról hozza és viszi az iskolásokat. A gépkocsit ki kellene cserélni, Nagy Erika iskolaigazgató
elmondta, hogy a tanfelügyelőségtől új járművet kértek, hiszen ez
már alig szolgál.
Az iskolaépületet a 2015/2016os tanévre felújították, hiszen
akkor volt a szentiványi oktatás
(dokumentált) 365., az iskolaalapítás 120. évfordulója. Ezt a több évszázados hagyományt követve, jó
eredménnyel zárták az előző tanévet is. A kisérettségin matematikából
62%-ban,
magyarból
100%-ban és román nyelvből 80%ban értek el átmenő jegyet. A 12
végzős közül hatan líceumban,
hatan szaklíceumban folytatják ta-

nulmányaikat. Az iskolaigazgató
büszkén újságolja, hogy az itt végzett diákok közül négyen teológiát
végeztek, ketten pedig az orvosi
egyetemre jutottak be. Sajnos
egyre kevesebb a fiatal, csak csökkentett létszámú osztályokat tudnak indítani. A már említett új, de
használaton kívüli óvodát is azért
kellett felépíteni, mert az 1896-ban
építettet visszaszolgáltatták az egyháznak.
Ha viszont így halad Romániában az ügyintézés, akkor az is
megtörténhet, hogy mire megkapják, az új épületbe „nem lesz aki
beköltözzön” – mondta a jövőbeni
kilátásokról Nagy Erika iskolaigazgató.

karbantartani, ugyanis olcsóbb
saját géppel dolgozni, mint a szolgáltatást bérelni. Nemsokára aláírják a Sárpatak és Beresztelke
közötti 154-es megyei út korszerűsítési munkálatainak folytatására a
finanszírozási szerződést. Ennek
köszönhetően kétsávosra szélesítik
az utat, és rendbe teszik az árkokat,
az átereszeket, a hidakat. Ezért is
fontos a következő terv is, ugyanis
aláírták a támogatási szerződést a
csatornahálózat kiépítésére. Az
első lépésben a szóban forgó megyei út alatt helyezik majd el a vezetékeket, hogy ezt követően
leaszfaltozzák, korszerűsítsék. A
csatornarendszert az egész falura
kiterjesztik. Az ívóvízhálózatot kiépítették, a polgármester szerint

mintegy 5%-a maradt hátra, a cégnek még tartoznak ugyan 307.000
lejjel, de azt reméli, hogy a jövő
évi költségvetésből kikerül az öszszeg, és akkor sikerül közművesíteni a települést. Jövőre tervezik a
Vajdaszentivány és Toldalag közötti 6,5 km-es út rehabilitálását
is. Még három engedélyt kell beszerezzen a hivatal, majd október
31-én tehetik le a pályázatot az országos vidékfejlesztési alapkezelőhöz (PNDR). Ha sikerül
kieszközölni a finanszírozást,
akkor elektronikus úton (SEAP)
meghirdetik a pályázatot a kivitelezőre. A folyamatot ismerve, csak
a jövő év végére várható, hogy kivonulnak Toldalag határába a munkagépek.
Még egy nagyobb terve is van az
önkormányzatnak, megvásárolták
a volt kisipari szövetkezet hajdani,
2005-től nem használt épületét, a
korszerűsítés után ennek az emeletére költözne a polgármesteri hivatal,
a
földszinten
pedig
kultúrotthont rendeznének be. A hivatal jelenlegi székháza túl kicsi,
míg a Zichy-kastély visszaszolgáltatását követően a községközpont
tulajdonképpen kultúrotthon nélkül
maradt, ugyanis évtizedekig a kastély nagytermét használták e célra.
Az új épület is a központban, az
egyik mellékutcában van.

Szeptember 26. és október 7. között az egyesület emelt szintű lovas
turisztikai tanfolyamot tart, amelyet
az Epona spanyol lovasakadémiával közösen szerveznek. Az oktató
nem más, mint báró vitéz Győrffy
Villám András, okleveles agrármérnök, képesített lovastúra-vezető,
egyetemi oktató. Harminchét év
alatt mintegy 80.000 kilométert lovagolt Magyarországon, a Felvidéken, Erdélyben, Ausztriában,
Németországban és az Amerikai
Egyesült Államokban. A lovastúravezetők számára A lovastúra-vezetés
címmel
könyvet
is

megjelentetett. Asszisztense, Jankovits Ferenc, az Art Equest Egyesület tagja elmondta, a táborba
gyakorlott lovasok jöttek el, akik az
elméleti előadásokat és az edzéseket követően a díjlovaglás alapelveit sajátíthatják el, olyan
„fogásokkal” ismerkednek meg,
mint a hátasló kinyújtóztatása, az
ütem egyenletessé tétele, a támaszkodás megkeresése és finomítása,
szármérték, rávezető gyakorlatok,
bemelegítés lépésben, könnyű ügetés mindkét kézre, iramfokozások,
iramcsökkentések, hajlítások, átmenetek a járásmódok között, a ló irányítása,
iramváltások
stb.
Természetesen a találkozón szó esik
a lovasturizmus lehetőségeiről is
Erdélyben, hiszen a résztvevők
Brassó, Kovászna, Hargita és
Maros megyéből, illetve Magyarországról jöttek. A 12 résztvevő mind
a saját lovával, mind az egyesület
által bérbe adottal elsajátítja a lovaglás fortélyait. Jankovits Ferenc
elmondta, ősszel fogadják a haladókat, tavasszal a kezdőket, nyáron
pedig gyerekeknek tartanak lovastáborokat a helyszínen, amely a lovardával és a megújuló kastéllyal
lassan Erdély igazi lovasközpontja
lesz.

Községfejlesztési tervek

Úgy tartja a községben lakók
többsége, hogy amióta Vasile
Boer lett a polgármester, sikerült néhány látványos beruházást megvalósítani. A
folyamatban levő munkálatokról, illetve a jövőbeni tervekről
tájékoztatott
az
elöljáró.

Leaszfaltoztak 3 km utcát,
rendbe tették a községközpontban
levő iskolát, a toldalagi kultúrotthont, parkot létesítettek. A folyamatban levő tervekről az elöljáró
elmondta, hogy a kistérségi társuláson keresztül 76.000 euró értékben pályáznak egy munkagép
(traktor) és a hozzá tartozó eszközök (hóeke, seprű stb.) beszerzésére. Ezzel szeretnék az utcákat

Fogyatkozó néptánccsoport

Annak ellenére, hogy Vajdaszentiványon ma már két hagyományőrző csoport is van,
egyre kevesebb fiatal kerül
be az 1952 óta folyamatosan
működő, a magyar nyelvterületen igen ismert néptáncegyüttesbe. Erről beszéltünk
Mădărăşan Judittal, aki férjével,
Miklóssal együtt immár 12
éve bábáskodik fölötte.

Jutka is „belenőtt” az együttesbe,
mint sokan mások, akiknek hajdanában nem volt más lehetőségük a
hagyományőrzésre, mint a néptánc
,a népi kultúra. A vajdaszentiványi

viselet, a tánc és a zene is annyira
sajátos, hogy messze földön híres.
Ezt próbálja ápolni a Mădărăşan
család és Mezőpalkó István a Takács Mihály néptánccsoporttal, aki
szintén több évig tagja, mozgatórugója volt a csoportnak. A hagyományőrző csoportban mindössze
12-en maradtak. Sajnos az autentikus táncot átörökítő idősebb
nemzedékből Pataki János, Faragó
Gyula, Szabó Szakács Mihály elhunytak, Mező Ágnes, Mező
Palkó Mária, Szabó Mihály és Veress Gusztáv is visszavonul nemsokára.

– Annak ellenére, hogy hírnevünk van, az idén háromszor a budapesti Fonóban léptünk fel, járjuk
az országot, egyre kevesebb fiatal
csatlakozik hozzánk. Pedig az iskolában is van néptáncoktatás (Simon
Szabolcs tornatanár), a vajdaszentiványi néptánctábort is immár
21 éve megszakítatlanul szervezzük, de valahogy az új nemzedék
elfordult a népi kultúrától – mondja
sajnálkozva a táncoktató, majd hozzáteszi, ameddig a lába bírja, járja,
tanítja a csoportot, s reméli, a több
évtizedes hagyomány nem hal ki a
faluban.

„Meg kell húzni
a vészharangot”

Dénes Csaba lelkipásztor 14
éve szolgálja a vajdaszentiványi református közösséget.
Jelenleg 744 tagból áll a gyülekezet. Kérdésünkre elmondta, azt tapasztalja, hogy
az utóbbi időben „megcsappant az érdeklődés az egyház
iránt”. Amikor ide került, sokkal többen, lelkesebben látogatták a templomot, mint
most, amikor a nyugati világ
életritmusa a mi létünket is
befolyásolja.
Egyre kevesebben jönnek istentiszteletre, igaz, ünnepeken nincs
ok panaszra, mondja, s jó, hogy van
egy 30 tagú ifjúsági csoport, amelylyel a bibliaórákon kívül különböző
tevékenységeket, havonta zenés istentiszteleteket szerveznek, meghívott lelkipásztorok is érkeznek.
Dénes Csaba büszkén újságolja,
hogy 14 éves tevékenysége alatt
négy vajdaszentiványi fiatal végezte el a teológiát, az ötödik az
idén kezdte tanulmányait. A nőszövetség aktív, főleg télen, amikor –
januártól áprilisig – tematikus találkozókat szerveznek, ugyanakkor a
nők segítenek a karácsonyi csomagok elkészítésében, más karitatív
akciókban és a presbitériummal
együtt részt vesznek a különböző
egyházmegyei találkozókon is.

A 2005-ben visszakapott óvoda
nemcsak oktatási intézményként
működik, hanem közösségi ház is,
ugyanis jó ideje nincs kultúrotthon
a faluban, így a világi rendezvényeknek is helyet adnak. Volt falutörténeti, egészségügyi előadás is
az ún. vajdaszentiványi estéken, s
ezt a rendezvénysorozatot folytatják majd.
Egy svéd alapítványnak és a magyar miniszterelnökség határon túliak hivatala rendszeres támogatásának köszönhetően sikerült az
épületet felújítani, beépítették a tetőteret, ahol 22 férőhelyes vendégszobákat alakítottak ki. Az óvoda a
vajdaszentiványi tánctábor helyszíne.
A lelkész kifejtette, nem szeretné
megkondítani a vészharangot, de a
döntéshozóknak oda kell figyelniük
arra, hogy közösségünk egyre apad,
és a széthúzás, főleg azokban helységekben, ahol vegyes a lakosság,
nem vezet jóra. Ilyen esetekben az
egyház kell legyen a megtartó erő,
ahol pártállástól függetlenül az emberek közösségre találnak. (Sz.m.:
Azt is megtudtuk, hogy a kis létszámú katolikusoknak az egyháza
beleegyezésével
község
református templomban miséznek.)
Ezt igyekszik szolgálatával fenntartani a vajdaszentiványi lelkipásztor
is.
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Szerkeszti: Vajda György

Felső-Kis-Küküllő
mente (1.)
Az elkövetkezendőkben Balavásártól Szovátáig kalauzoljuk el az

érdeklődőket a Küküllőmenti-dombvidéken és a Sóvidék északnyugati sarkába.
A környék földrajzi, talajtani szerkezete a mai napig is meghatározza az ott lakók életét, hiszen az alacsonyabb dombok mindig
is alkalmasak voltak a teraszos mezőgazdasági kultúrák művelésére, a szőlőtermesztésre. A folyó mentén levő üledékes talaj kiválóan alkalmas a gabonatermesztésre, ugyanakkor valamikor sűrű
erdő is borította az 1000 méter magasságot megközelítő oldalakat,
így az állattenyésztés is jó jövedelemforrást jelentett. S bár Sóváradon római castrum állt, a települések nagy része a középkortól ismert, fejlődésüket befolyásolta a Sóvidéket a Nyárádmentével
összekötő kereskedelmi út. A vidék látnivalóit elsősorban azoknak
ajánljuk, akik hétvégén gépkocsival vagy kerékpárral akár egy
napra is kiruccannának a települések valamelyikére, belekóstolni a
vidék kulturális, népművészeti örökségébe, és természetesen megízlelnék a jó borokat, amelyekből az Alsó-Kis-Küküllő mentén is
van bőven, de erről a következő barangolóban szólunk bővebben.
Először Balavásárra, Gyulakutára, Székelyvéckére és Erdőszentgyörgyre, valamint a környező falvakba, látogatunk a környékbeli
helyeket mutatjuk be olvasóinknak.

Balavásár – Egrestő, Fületelke,
Nagykend, Szénaverős,
Szentdemeter
A községközpont jelentős forgalmi csomópont volt és az is maradt a Maros és a Kis-Küküllő
vízválasztó dombja alatt. 1325-ben
említik először hivatalos okiratokban Balauasar néven. A kiskendi
uradalomhoz tartozó birtokokat a
Szalók nemzetségbeli Baládfiak
kapták, akik földművelésre idegen
lakosokat telepítettek a birtokra. A
reformátusok 1798-ban építenek
templomot, amelyet földcsuszamlás
miatt lebontanak, majd 1970-ben –
más helyen – Kós Károly tervei
alapján újjáépítik. 1851-ben a balavásári szüreten tartott megbeszélésen
árulás
következtében
letartóztatják a Makk-féle összeesküvés résztvevőit, akiket 1854.
március 10-én Marosvásárhelyen a
Postaréten kivégeztek.
Nemcsak a vásártartásáról,
hanem borairól is évszázadok óta
ismert település, ahol magyarok, románok, szászok és cigányok éltek
békességben. A hozzá tartozó falvak szász templomait egy külön
lapszámban ismertetjük.
Gyulakuta – Bordos, Csöb,
Havadtő, Kelementelke, Rava
Gyulakutát először az 1332-es
pápai tizedjegyzékben említik. A
Várhegyen állt egykor Gyula vezér
vára, ahol őskori leleteket, nem
messze ettől római tégladarabokat
találtak. A jelenlegi református
templomot a 14. században építették, mennyezetét 1625-ben Egerházi János festette. Itt nyugszik
Lázár György, Barcsay Ákos fejedelem volt helytartója, akit kivégeztek.
Kelementelke
Úgy tartják, hogy egy Botos Kelemen nevű egyén telke volt, innen
a település neve. Az 1567-es pápai
tizedjegyzék 18 kapuval jelöli, de
arról is tudomásunk van, hogy a
gyepűben 1666-ban már önálló református egyházközségük volt. Református temploma 1792-ben épült
neobarokk stílusban, katolikus kápolnáját a báró Szentkereszty család
építtette a 18. században. Orbán Balázs barangolásai idején a falu két
nagyobb épületét: a Henter-kúriát
(1919-ben lebontották) és a Simén
udvarházat még megcsodálhatta. Az
utóbbi, amelyet a főútról letérve a
templom utcájában látogathatunk
meg, ma reneszánszát éli. Falán

tábla emlékeztet arra, hogy egykor
a Simén család udvarházában Petőfi
és Jókai is vendégeskedett. Petőfi itt
ebédelt 1849. július 30-án Székelykeresztúr felé utaztában. A legenda
szerint a lánglelkű poéta élete legutolsó napjának egy részét a kúria
udvarán álló öreg eperfa alatt töltötte. Jókai Mór a kúria berendezését is leírta. A sokáig bizonytalan
sorsú épületet a Petry család vásárolta meg és alakítja át vendégfogadóvá. A kúria alatt látogatható
borpince van. A Borház 2004-ben
nyílt meg, Balogh Gyula helybéli
gazdálkodó és Péterfi Sándor borász vállalkozása. Egyszerre 25-30
személynek is szervezhetnek borkóstolót.
Székelyvécke – Magyarzsákod,
Székelyszállás
Gyulakutáról Szováta irányába,
az egykori hőerőmű mögötti megyei út vezet Székelyvéckére, ami
ma igazi székelyföldi élő skanzen
lett. A települést először 1319-ben
Weichkefew néven említik. A határában az Őrhegyen egykor vár állt.
A Tatárvár nevű magaslaton volt a
középkori Hogya falu. Érdemes betekinteni a római katolikus templomba, ami 1790 és 1792 között
épült egy korábbi templom helyére.
Közigazgatási „különlegessége”,
hogy 1918 előtt Udvarhely vármegye Székelykeresztúri járásához tartozott. A település bejáratánál óriási
székely kapu áll, a faluban tizenhat
18. és 19. századi régi parasztház
tekinthető meg, amelyeket Fekete
Pál szobrász, polgármester felújíttatott. Ezek egy része ún. kulcsos házakként várja a turistákat. Az egyik,
1893-ban épült házban falumúzeum
van. 2014-ben avatták fel a falu

Kelementelki szüreti ünnep

központjában levő domboldalon a
Székely Kálváriát, amely Jézus
szenvedéseit örökíti meg 14 stációval, székely kapukkal és domborművekkel. A 15. stációtól az út a
feltámadás kápolnájához vezet,
ahonnan csodálatos a kilátás a környékbeli völgyekre. Érdemes egy
hétvégét eltölteni a faluban. A közeli erdőben igen sok a gomba. Kerékpárral Küküllősárdig, onnan
Héjjasfalváig is el lehet jutni, Zsákodról pedig Pipén keresztül
Szásznádasig. Mindkét irányba
egy-egy vízválasztón kell átkarikázni, a magaslatokról pedig gyönyörű a kilátás az erdélyi
dombvidékre.

Erdőszentgyörgy – Bözöd,
Bözödújfalu, Lóc

Erdőszentgyörgy
Maros megye legkisebb lélekszámú és egyik legfiatalabb városa,
egykor járási székhely volt. Bronzés vaskori leletek igazolják, hogy a
történelem előtti időkben lakott
volt. A római korban itt vezetett el

Az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastély

a só útja. Első írásos említése csak
1333-ból való. A település lakói és
a földterületek a középkorban a
Kornis, majd a Rhédey család birtokai voltak. A 18. században a Teleki és Zeyk családoknak is volt
tulajdonuk a környéken. A település
legrégebbi épülete a gótikus stílusban a 13–14. század fordulóján
épült mai református (hajdan katolikus) templom. Itt tartották 1618ban az unitárius zsinatot, 1640-től a
reformátusoké. 1760-ban a templomot átépítették. Kriptáját 1614-ben
fejedelmi rendeletre elfalazták. Itt
van a Rhédey család nyugvóhelye
is. A falu feletti északi dombtetőn
ma már csak romokban áll a Rhédey-mauzóleum, ahonnan ide hozták az 1841-ben meghalt szépséges
Rhédey Klaudia grófnőnek, Sándor
württembergi herceg hitvesének, az
angol királyi család ősének földi
maradványait. A templomot 1935ben unokájának, Mária királynőnek
az adományából restaurálták, ő állíttatta a fekete márvány emléktáblát is.
A település legimpozánsabb épülete a központban álló Rhédey-kastély. A Zeyk család 16. századból
ismert udvarháza is megvan, de ez
utóbbi kevésbé ismert, mint a központban levő kastély. A Rhédey-

Kálvária Székelyvéckén

kastély elődjét 1663-ban építették
bástyákkal erősített falakkal. A bástyákból jelenleg egy maradt fenn. A
régi kastély tulajdonosa a Kornis
család volt, 1647-ben a Rhédey grófokhoz került. A kisrédei gróf Rhédey család az Aba nemzetségből
ered. Az erdélyi ág I. Rhédey János-
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Fotó: Vajda György

hogy a 17. századtól az erdélyi
szombatosok egyik fő helye volt.
1868-ban zömük zsidó hitre tért.
Középkori templomának híressége
a bözödújfalusi Madonna volt. Helyébe 1740-ben fatemplomot, majd
1784-ben kőtemplomot emeltek. A
vízzel elárasztott falu templomainak csak a romjai láthatóak. Sükösd
Árpád egykori lakos kezdeményezésére, 1995-ben egy emlékfalat
emeltek, majd ez kiegészült egy
szimbolikus kopjafa településsel,
amelyen az egykori háztulajdonosok utca szerinti nevei kerültek. 180
ház került a víz alá. A falu első világháborús emlékművét 1996-ban
kiemelték a vízből és a Sükösd-féle
emlékmű közelébe helyezték át.
Minden év augusztusának első
szombatján a falu egykori lakói falutalálkozót tartanak.
Az egykori Bözödújfalutól alig
10 km-re van Kőrispatak, ahol különleges szalmakalap-múzeumot
rendeztek be, ezt érdemes meglátogatni.
Még egy igen érdekes hely hívja
fel magára a figyelmet Bözödről
Gagy – Székelykeresztúr irányába
haladva: a falutól alig 200 méterre,
az út és a patak jobb oldalán az Asztagos nevű dűlőben különleges –
egyforma kerek – halmokat találunk.
Ezeket a képződményeket Orbán
Balázs halomsírokként említi a Székelyföld leírásában. 2009-ben és
2011-ben régészeti légifelvételek

tól származik, aki 1639-ben cserélte
el testvérével, I. Rhédey Istvánnal
magyarországi jószágait, és telepedett le Erdélyben. Ő kapta Bethlen
Gábortól Erdőszentgyörgyöt birtokul. A ma is látható kastély újjáépítését 1809-ben fejezték be. Az
épületet egykor francia kert vette
körül. Az utolsó fákat 1950-ben
vágták ki. Az épület sokszor cserélt
gazdát, jelenleg Országos Turisztikai Tájékoztató Központ működik falai
között, ugyanakkor az
önkormányzat tervei
szerint a felső szinten
Rhédey Klaudia-emlékmúzeumot, míg a
pincében a Kárpátmedence borait bemutató pincészetet rendeznének be. A kastélyudvarban 2012ben Rhédey Klaudiának mellszobrot állítottak.
Bözöd
A vízisportokat és a
horgászatot kedvelőknek valóságos paradi- A bözödi „siratófal”
csoma lett a Küsmöd-patakának készültek róluk. Az archeológiai
torkolatától 1,5 km-re az 1975– feltárás azonban kiderítette, hogy
1990 közötti években megépült víz- nem ember által létrehozott domtározó,
amelyet
elsősorban bokról van szó, valószínűleg a földárvízvédelmi céllal létesítettek. A tó történeti korban az altalajban
elárasztotta Bözödújfalut. Az egy- felhalmozódott földgáz alakította
kori települést először 1566-ban ki. Ehhez hasonló „gázdombot” tuemlítik a krónikák. Érdekessége, catjával lehet látni a Mezőségen.
Ajánló: Akik részletesebben szeretnének információkat a vidékről,
azoknak ajánljuk a Kis-Küküllő – Balavásár – Sóvárad Egyesület által
2015-ben megjelentetett Barangolások a Kis-Küküllő mentén című turistakalauzt, illetve az egyesület által működtetett http://www.turismsangeorgiudepadure.ro honlapot, ahol a fotókkal gazdagon illusztrált
könyv anyagán kívül nagyon sok és részletes adat található öt nyelven
a térség látnivalóiról, templomairól, a népszokásokról, a szórakozási
és a szálláslehetőségekről, a hasznos elérhetőségekről, a szabadidős
programokról, mindenről, amit tudni érdemes a tájegységről. A honlapon és a kötetben is a GPS-koordinátákat is lejegyezték, így az ajánlott
idegenforgalmi látványosságok a világ bármely sarkáról könnyen megtalálhatók. A szálláslehetőségekről és a környékbeli gazdasági életről
az érdeklődő körképet kaphat a kistérségi társulás által kiadott nyomtatott és online tájékoztatóban, a http://www.leadertarnavamica.ro honlapon.
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Pontosztozkodás
a Clinceni ellen a Sziget utcában

Két, büntetőből szerzett talá- ugyanúgy 18 pontos, mint az Aca- fordulóban, október 7-én, szombalattal döntetlenre végződött demica és a Chindia, és a közel- ton az ASA a CS Mioveni otthoa Marosvásárhelyi ASA – Aca- jövő sem sok jót ígér. A következő nába látogat.
demica Clinceni mérkőzés a
labdarúgó 2. liga 10. fordulóJegyzőkönyv
jában, a hazaiak a hosszabbí2.
liga,
10.
forduló:
Marosvásárhelyi ASA – AcadeLabdarúgó
tás perceiben egyenlítettek.

Czimbalmos Ferenc Attila

Az összecsapás előtti napokban
újabb érvágás érte a helyi alakulatot, hiszen a szakmai stáb legrégebbi tagja, a néhány alkalommal
vezetőedzőként is tevékenykedő
52 éves Fekete Károly kapusedző
is megvált az alakulattól, az FK
Csíkszeredához szerződött (Fekete
10 évig volt az ASA kapusedzője).
Az első játékrészben a jelentősebb játéktudással rendelkező Ilfov
megyeiek uralták a játékot, amelynek soraiban kitűnt a 37 éves brassói Constantin Constantinescu: a
csatár több alkalommal borsot tört
a hazai védelem orra alá, így a 31.
percben is, amikor Candrea óvatlanul gáncsolta a büntetőterületen,
majd az érte járó 11-est értékesítette (0-1).
A folytatásban a hazaiak részéről elsősorban Sârbu tűnt ki lövéseivel (65., 69., 73.), közben a
Clinceni játékosai saját térfelükön
tömörülve igyekeztek megőrizni
előnyüket, csak az említett Constantinescu kószált át a félpályán.
Hogy ez mégsem sikerült, az az
Academica hálóőrének, Niga Tomának az „érdeme”, aki mindamellett, hogy több alkalommal jól
mentett a találkozó során, a 90+2.
percben a tizenhatos vonalánál szabálytalankodott P. Iacobbal szemben, így a játékvezető a
büntetőpontra mutatott: a 11-est R.
Băjan a kapu bal oldalába lőtte a
90+4. percben (1-1).
Érdekességként említhető, hogy
a 90+1. percben Niga Toma a kapuját elhagyva – számunkra érthetetlen módon – Petrával szemben
is szabálytalankodott, bár a körülményeket tekintve erre semmi
szükség nem volt, hiszen több csapattársa is megállíthatta volna a támadást: a labda mindazonáltal
mégsem került az őrizetlenül hagyott kapuba, mert azt éppen az
ASA-tól Clinceni-be szerződő Deaconescu hárította.
Ezzel a ponttal az anyagi gondokkal terhelt, ugyanakkor a szakmai stáb és több fontos játékos
távozása után egyre gyengébben
teljesítő marosvásárhelyi csapat

mica Clinceni 1-1 (0-1)
Marosvásárhely, Trans-Sil stadion. Vezette: Marius Chiorean
(Kolozsvár) – Alexandru Vişan és Daniel Vlase (mindkettő
Galac). Ellenőr: Iulian Spătaru (Temesvár) és Traian Marcu
(Nagyszeben).
Gólszerzők: R. Băjan (90+4.), illetve C. Constantinescu (31 –
büntetőből).
Sárga lap: V. Petra (83.) és R. Iliescu (85.), illetve C. Gliga (25.)
és Niga Toma (90+2.)
ASA: Moga – Băjan, Candrea, Iacob, Panait – Mijokovic, Kilyén – Petriş (65. Petra), Laso (79. Iliescu), Mendy – Sîrbu (90.
Bordaş).
Academica: Niga – Simion, Deaconescu, Găină, Şandru (81.
Samson) – Balgiu, Lazăr – Gliga (46. Pulhac), Mihalcea, Barbu
(72. Văduva) – Constantinescu.

Eredményjelző

A 2. ligás labdarúgó-bajnokság 10. fordulójának eredményei:
Sportul Snagov – Aradi UTA 0-0, Zsilvásárhelyi Pandurii – Szatmárnémeti Olimpia 0-1, Ştiinţa Miroslava – Afumaţi CS 0-0, Foresta Suceava – Baloteşti CS 2-1, Nagyváradi Luceafărul –
Nagyszebeni Hermannstadt AFC 0-0, Temesvári Ripensia – Mioveni CS 0-1, Dacia Unirea Brăila – Bukaresti Metaloglobus 2-1,
Argeş FC – Chindia Târgovişte 0-0, Temesvári Politehnica ASU –
Dunărea Călăraşi 0-1, Marosvásárhelyi ASA – Academica Clinceni 1-1.

1. Nagyszeben 10
2. Călăraşi
10
3. Târgovişte
10
4. ASA
10
10
5. Clinceni
6. Ripensia
10
7. Mioveni
10
8. Argeş FC
10
9. Snagov
10
10. Brăila
10
11. Polit. ASU 10
12. Szatmárnémeti 10
13. Zsilvásárhely 10
14. Afumaţi
10
15. Metaloglobus 10
16. UTA
10
17. Miroslava
10
18. Suceava
10
19. Luceafărul 10
20. Baloteşti
10

8
7
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1

Ranglista
1
1
3
3
3
2
2
3
3
2
1
1
3
3
2
4
2
1
3
3

1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
5
5
4
4
5
4
6
7
6
6

17-5
17-10
24-6
19-14
17-13
31-11
18-12
13-8
8-6
27-20
12-15
7-15
16-15
7-10
13-13
7-9
12-30
6-45
12-19
9-16

Menesztették Karda Attilát

25
22
18
18
18
17
17
15
15
14
13
13
12
12
11
10
8
7
6
6

Megvált a Szatmárnémeti Olimpia a klub vezetőjétől, Karda Attilától: a Marosvásárhelyi FCM egykori játékosát (az AS Armata valamikori labdarúgójának, Karda Mártonnak a fiát) a város
polgármesterének javaslatára leváltották tisztségéből. Karda egy évig
és három hónapig irányította az Olimpiát, ez alatt az idő alatt nem sikerült helyrehoznia a klub anyagi helyzetét, viszont javára írható, hogy
a tavalyi idényben rövid ideig az 1. ligába való feljutásért küzdött a
szatmárnémeti klub.

A CFR és a FCSB is nyert, folytatódik
a versenyfutás az 1. ligában

A bajnoki cím két nagy esélyesének tartott Kolozsvári CFR és a Bukaresti FCSB is begyűjtötte a három
pontot a hét végén rendezett bajnoki fordulóban:
mindkét alakulat újonncal találkozott, és míg a kolozsváriak kétgólos győzelmet arattak a fővárosi Juventus ellen, addig a FCSB
néggyel múlta felül a Sepsi OSKt. Utóbbi mérkőzés érdekessége, 1. CFR
hogy Magyarországon is figye- 2. FCSB
lemmel követhették a televízió- 3. Craiova
nézők, az M4 Sport ugyanis
megvette a háromszékiek néhány 4. Astra
összecsapásának
közvetítési 5. Botoşani
jogát. Romániában mindazonál- 6. Poli ACS
tal csak a román adók valamelyi- 7. Dinamo
kén lehetett megtekinteni a 8. Viitorul
meccset, ugyanis a találkozó a
fontos nemzetközi sportesemé- 9. Voluntari
nyekével azonos besorolást ka- 10. Jászvásár
pott,
így
Budapestről 11. Chiajna
geokódolással sugározták az 12. Sepsi OSK
adást.
13. Medgyes
A bajnoki alapszakasz ezzel félidejéhez érkezett, a 13. forduló 14. Juventus

13
13
13
13
13
13
13
13
12
13
12
13
13
13

1
1
1
2
4
5
6
6
5
4
7
9
8
9

25-9
22-8
20-10
19-11
20-14
12-14
18-15
15-13
14-15
14-20
12-16
10-24
7-23
7-23

Ma már csak emlék a ligeti sportcsarnok: közvetlenül a Dunărea Călăraşi elleni mérkőzés rajtja
előtt készítette ezt a felvételt munkatársunk. Tartozásai miatt a City’us a továbbiakban már nem
veheti igénybe a sportlétesítmény szolgáltatásait, így az udvarhelyieket már a sportiskola termében látták vendégül.
Fotó: Nagy Tibor

Bálint Zsombor
A Szász Albert Sportlíceum termében volt kénytelen rendezni a
Marosvásárhelyi City’us teremlabdarúgó csapata a Székelyudvarhelyi
Futsal Klub elleni bajnoki mérkőzést, és lesz kénytelen a további
bajnoki találkozóit is, miután a terembérrel való tetemes elmaradás
miatt kitiltották a sportcsarnokból.
Az első száműzetésben lejátszott
találkozón máris a mezőny egyik
legjobbja, a Székelyudvarhelyi FK
volt Kacsó Endre csapatának az ellenfele, így a kezdés előtt csupán a
vereség aránya volt kérdéses. Különösen, hogy Gândilă és Iszlai sérülés miatt nem játszhatott, Szabó
pedig sérüléssel kezdett, majd a
szünet előtt végleg le is sántikált a
pályáról. Mégis, az 1-7-es végeredmény ellenére a City’us jobban játszott ezen a meccsen, mint ahogy
várható lett volna, és a hatgólos különbség egyáltalán nem tükrözi
híven a történteket. Csupán azt bizonyítja, hogy ebben a sportágban
a helyzetkihasználáshoz a rutin elengedhetetlen.
Talán a székelyudvarhelyi vendégek is kicsit könnyedén vették az
elején a meccset, tény azonban,

hogy szinte a félidő végéig nem
esett gól. Igaz, Tătar számos lövést
hárított, a védők is több labdába beleléptek, de nem tétlenkedett
Grigoraş sem, és a City’us fiatal játékosainak egyrészt a rutinja, másrészt a szerencséje hiányzott a
befejezéshez. Lőttek viszont egy
kapufát, és 0-0-nál Pop egy tízméterest is kihagyott.
A félidő végül két vendéggóllal
zárult, és szünet után, öt perc alatt,
a 23. és 28. perc között kialakult a
végeredmény. Olyan sűrűn találtak
be ezekben a percekben a vendégek,
hogy félő volt, teljesen összeesik a
City’us, azonban a házigazdák ezt
követően ismét kiegyenlítették a
meccset, nem kaptak több gólt, de
rúgtak két kapufát és kihagytak egy
második tízméterest is.
A játék képe alapján nehezen
lehet a végeredményt értékelni.
Egyrészt ugyanis simán megvan
ennyi különbség a két csapat között,
másrészt viszont az idő háromnegyedében bebizonyították a marosvásárhelyi fiatalok, hogy nem
idegen számukra a labda.
A City’us jövő hétfőn ismét lehetetlen küldetés előtt áll, hiszen Temesváron, az Informatica ellen lép
pályára.

Jegyzőkönyv

Teremlabdarúgó 1. liga, 4. forduló: Marosvásárhelyi City’us – Székelyudvarhelyi FK 1-7 (0-2)
Marosvásárhely, Szász Albert Sportlíceum sportterme, 100 néző.
Vezette:
Radu
Danielenco
(Ploieşti),
Răzvan
Dincuţă
(Ploieşti). Tartalék: Robert Stanciu (Buftea). Ellenőr: Constantin Vasilică (Bukarest).
Gólszerzők: Pop (27.), illetve Szécsi (17., 28.), Bíró (20., 27.),
Kanyó (23.), Hadnagy (25.), Szőcs (28.).
Sárga lap: Küsmödi (28.), illetve Máté (7.), Szécsi (13.), Miklós
(35.).
City’us: Tătar (Cătinean) – Boroş, Szabó, Togan, Küsmödi (Luduşan, Pop, Nagy, Kiss).
Székelyudvarhely: Grigoraş (Gáspár) – Bíró, Szécsi, Miklós,
Mánya (Szőcs, Hadnagy, Máté, Csala, Kanyó, Gálfi).

Eredményjelző

utolsó mérkőzését (Voluntari FC – Concordia Chiajna)
tegnap este játszották.
A vasárnap esti eredmények: Kolozsvári CFR –
Bukaresti Juventus 2-0, Sepsi OSK – Bukaresti FCSB
0-4.
Ranglista
10
2
8
4
7
5
6
5
7
2
5
3
5
2
5
2
4
3
3
6
3
2
3
1
2
3
0
4

Száműzötten sem adták
könnyen a meccset

32
28
26
23
23
18
17
17
15
15
11
10
9
4

A teremlabdarúgó 1. liga 4. fordulója: Marosvásárhelyi City’us –
Székelyudvarhelyi FK 1-7, Csíkszeredai Imperial Wet – Galaci United 2-3. A Sepsiszentgyörgyi Sepsi – Resicabányai Munkás mérkőzést lapzárta után játszották, a Dévai Autobergamo – Dunărea
Călăraşi találkozót ma rendezik. A Jászvásári Poli – Temesvári Informatica összecsapást elhalasztották.

Az új évad első hivatalos
férfikosármeccse: ma este!

Az évad első hivatalos mérkőzését játssza ma este 6-tól a Maros
Kosárlabdaklub: Marosvásárhely
nemzeti ligás férficsapata a BCM U
Argeş Piteşti együttesét látja vendégül a Románia-kupa első fordulós
párharcának visszavágóján. Az első
találkozón a Tigrisek 72:63-as vereséget szenvedtek, így 9 pontos hátrányból kezdik az összecsapást,
amelyet a ligeti sportcsarnokban
rendeznek.
A marosvásárhelyi klub egyébiránt bejelentette: elkelt az 1. számú
szurkolói bérlet, amelyért a végén
hárman licitáltak. Végül 1111 lejért
H.M. tudhatja a magáénak, két rivá-

lisa közül B.L. 1010 lejt, D.M. 1000
lejt ajánlott. Egyúttal felhívták a
szurkolók figyelmét, hogy támogatói bérletet válthatnak kedvenc csapatuk hazai mérkőzéseire: a
bronzfokozatú 500 lejbe kerül, cserében tulajdonosa dedikált posztert
és kosárlabdát kap ajándéka; az
ezüstfokozatúért 1000 lejt kell fizetni, amiért jár egy Maros KK-támogatói póló és bögre is, az
aranyfokozatúval már 1500 lejjel, a
platinafokozatúval pedig 2000 lejjel
támogathatják a csapatot, amiért
egyaránt eredeti mez, bögre, sál és
reklámozási lehetőség dukál annak,
aki megváltja.
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Őszi kiránduláson a Magányosok Klubja

Újból nyelvnapok
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Szerkeszti: Mezey Sarolta

Sokadik őszi kirándulásunk célpontjait vezetőnk, Kopacz Imola
nagyon részletes és tanulságos történelmi áttekintéssel ismertette.
Dicsőszentmárton érintésével érkeztünk Tövisre, ahol meglátogattuk az ortodox templomot, majd a
remetei kolostorba vezetett az
utunk, amely Erdély régi ortodox
fellegvára, s ahol 1377-ben már
állt a templom, hiszen ez az évszám jelenik meg az egyik falfestményen. A kicsi templomnak
viharos múltja van, hol tűz, hol víz
rongálta falait. Megmentéséért
1988-ban két méterrel emelték
meg a falakat. 1959-ben a kommunisták kiűzték az apácákat, és csak
1969-ben, civil ruhában mehettek
vissza, s csupán 1972-ben engedélyezték ismét a kolostor működését. Ma hímzőrészleg, kötöde,
pékség, iskola, könyvtár, orvosi
rendelő és múzeum található
benne. 1982-1988 között felépítették a kolostor új templomát.
Következő állomásunk Nagyenyed volt, amelynek magyar vonatkozású múltját már honfoglalás
kori emlékek is igazolják. A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium
számos diákja világhírnévre tett
szert, többek között Kőrösi Csoma
Sándor, aki a magyarok őshazájá-

nak kutatására indult. A híres
nagyenyedi kollégiumot több évszázados nevelőmunkája elismeréseként 2003-ban Magyar Örökség
Díjjal jutalmazták.
Nem egyszerű megtekinteni a
vártemplomot belülről, de vezetőnk közbenjárására kinyitották. A
műemlék épület tornya a vár őrtornyaként épült 1222–1239 között, a
templomhajót 1480-ban fejezték
be.
A templomot a várossal együtt
ötször pusztította a történelem vihara. 1780–1849 között az erdélyi
református egyházkerület püspöki
székhelye volt.
Utunk következő állomása a
Székelykő alatti Torockó volt. Ez a
Fehér megyei magyar település
igen közkedvelt úti cél nemcsak
fekvése, hanem történelmi múltja
miatt is. Tudni kell, hogy a XII.
században a magyar király német
vasbányászokat telepített Torockóra. A mongol-tatár invázió után
a kézdi székelyek egy csoportját az
Aranyos és Maros közti elnéptelenedett területre költöztették, majd
átadták nekik Torockó várát. A
vasbányászat és vasművesség a település sajátos fejlődését eredményezte.
A jelenben a különleges termé-

szeti és művelődéstörténeti adottságokon alapuló faluturizmust
igyekeznek kihasználni. 1999-ben
Torockó Europa Nostra díjat kapott a kulturális örökség megőrzéséért.
Jellegzetes házai és népviselete
világviszonylatban is híressé teszik.
Torockó főterén található a néprajzi múzeuma, itt festett bútorokat,
a
helyi
népviseletet,
keresztszemes és rámán varrott kézimunkákat, valamint a vasműveshasznált
tárgyakat
séghez
láthatunk.
Híres a torockói farsangtemetés,
amin sok turista vesz részt. Mi a
torockói unitárius templomot is
megtekintettük, amelyet a falubeliek kézimunkái díszítenek. Megnéztük a vízimalmot, ami ma már
ritkaság Erdélyben.
Kirándulásunk során csodás élményekkel gazdagodtunk. A Kőszoros
óriási
sziklafalait
megcsodálva indultunk hazafelé.
Vezetőnk tombolaszámokat osztott ki, és időnként a tombolatárgyak sorsolására is sor került, nagy
derültség közepette. Kétszer is
kaptunk meglepetés-ajándékokat.
Szívből köszönünk mindent.
Czerán Erzsébet

A marosvásárhelyi Liviu Rebreanu Általános Iskolában újból megszervezték a nyelvek európai
napját.
2001-ben, a nyelvek európai évében hirdették ezt meg először Európában, és azóta is minden évben
megünneplik Európa-szerte.
Ez alkalom arra, hogy arra ösztönözzük diákjainkat, tanuljanak idegen nyelveket, idegennyelv-tudás
birtokában könnyebb másokkal
kapcsolatot teremteni és kommunikálni, munkahelyet találni és eredményesen vállalkozni.
Az idegen nyelv szakos tanárok
a diákokkal közösen rövid ünnepi
műsort állítottak össze.
Antal Gyopár angol szakos tanárnő vezetésével az V. E osztály
diákjai léptek fel. Simon Dávid a
Nations of the World című dalt rappelte el angolul és magyarul.
Majláth Károly a Modern

Languages Day című szabadverset
szavalta el.
Bálint Andrea, Cseke Krisztina,
László Pálma, Szántó Vivien előadták a Hello to All the Children of
the World című többnyelvű dalt.
Sípos Roland diák fantasztikusan
kísérte a lányokat orgonán.
Luca Iulia tanárnő diákjai, Ciobanu Remus, Balos Alexandra és
Chetan Diana a bevezető szöveget
olvasták fel román, francia és angol
nyelven.
Portik Kinga tanárnő a IV. E osztályos diákokkal, Tóth Adrienn,
Enyedi Anetta és Ionas Iulia egy
német éneket és verset adott elő.
Bucur Laura tanárnő egy francia
dallal lepte meg a közönséget.
Ercse Éva tanárnő a VI. A és
VIII. C osztályos diákokkal Projektversenyt és kivetítéses bemutatót tartott.
Antal Gyopár

2017. szeptember 24-e, amikor e
sorokat írom. Nemrég kaptam
Máthé Márta osztályfőnökünktől a
felkérést, hogy én tartsak egy kis
bevezető beszédet ezen a találkozón, amely a hálaadással legyen
kapcsolatos. Elgondolkodtam, hogy
mennyi mindenért lehetünk hálásak
Istennek. Először is kezdeném a 60
évvel, ami eltelt az érettségink óta.
Voltak ebben jó és rossz napok vegyesen.
Kezdeném a jó napokkal. Házasságok köttettek, gyerekeink születtek, felnőttek, unokák, dédunokák
örvendeztetnek.
Közben egyre fogy az életünk.
Többen már az örökkévalóságból
szemlélik mostani találkozónkat. Ki
tudja, a mi életünkben is mit tartogat a következő év? Most adjunk Istennek hálát, akik még itt lehetünk.
Főleg azért vagyunk hálásak, mert
közöttünk lehet Máthé Márta osztályfőnökünk, akire mindig nagy
szeretettel gondolunk és aki mindhárom – az A, B, C – osztálynak
immár az osztályfőnöke. Kérjük Istent, éltesse még sokáig egészségben, békességben. A Zsoltárok
könyve 90. részének 12. versével
szeretnélek köszönteni mindnyájatokat: Taníts minket úgy számlálni
napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.

Kérjünk Istentől bölcsességet,
hogy hátralévő öreg napjainkat békességben, Isten iránti hálával, szeretetben tölthessük el.
Ki tudhatná, hogy 2018-ban tudunk-e még találkozni, együtt
lenni? Ez nagy titok, de nem tudhatjuk a jövendőt. Jól is van így!
Én hálát adok Istennek, hogy
még mindig tudok szolgálni énekemmel Isten dicsőségére, ha felkérnek. Például ma délelőtt a
meggyesfalvi gyülekezetben szolgáltam. Istené a dicsőség!
Bizonnyal ti is szolgáltok családotokban, az unokák körében, vagy
beteget gondoztok, mert ez is gyakran előfordul már a mi korunkban.
Örvendezzünk, hogy van még jártányi erőnk, ha betegséggel együtt is,
adjunk hálát, ha még fel tudunk
kelni, nem kell ágyban feküdjünk.
Tartsa meg Isten közöttünk a barátságot, a szeretetet, őrizzen meg
elemi csapástól, háborútól, hiszen a
nagyvilág különböző részein nap
mint nap árvizek, földrengések
pusztítanak, katasztrófák történnek.
Ezért is legyünk naponta hálásak,
hogy Isten még ez ideig megóvott
mindezektől.
Szép napsugaras öregkort kívánok mindannyiotoknak, Isten kegyelmével.
Baloghné Sebestyén Etelka

Hatvanéves
érettségi találkozó

Köszöntötték az időseket

Múlt és jövő csendült össze a
Máltai Szeretetszolgálat székházában szeptember utolsó szombatján.
Az idős máltaiakat a fiatal máltaiak
köszöntötték.
Jól összehangolt, meghitt ünnepség volt, ahol a fiatalok igyekeztek bizonyítani, az idősek pedig
igyekeztek egy kissé visszafiatalodni, így közös hullámhosszon
működött a szeretet, mely meghatározta az ünnepség hangulatát.
Baranka Katalin, a Római Katolikus Teológiai Líceum 11. osztályos tanulója köszöntőjében
elmondta: az idős nemzedék élettapasztalatát, bölcsességét és főleg
a szeretetüket akarják átadni az
utánuk következő nemzedéknek.
A fiatalok – Baranka Katalin,
Kovács Dóra, Ambrus Dóra és
Török Ágota – rövid kis jelenettel
kedveskedtek, mely derűt és vidámságot sugárzott.
Az idősek részéről Tövisi Éva
magyar szakos tanárnő Sík Sándornak A legszebb művészet című versét olvasta fel, Dendea Mária két,
alkalomhoz illő verset mondott.
A műsor után házimozi következett Tövisi Antal és Pap Barna közreműködésével. Mint színpompás
virágcsokrok forogtak a torockói
és széki népviseletbe öltözött tán-

cosok, s bár már éreztük az ősz leheletét, a képernyőről ránk mosolygott a tavasz. Az ezután
következő operettrészletek csak fokozták a jó hangulatot, és ha hófehér is már a hajunk, ezen a
délutánon fiatalabbaknak éreztük
magunkat.
Ez a délután tulajdonképpen egy
első közös rendezvénye volt a különböző korosztályhoz tartozó
máltai tagoknak és az egyre gyarapodó klubtagoknak.
Tulit Viktória máltai vezető
egyik fő gondja az utánpótlás, ezért

Fotó: Gergely Szilveszter

örvendetes, hogy lelkes új tagokkal
bővült a fiatalok csoportja.
Rendezvényünk minden jóval
megrakott svédasztallal zárult.
Ünnepségünkön részt vett Palkó
Ágoston plébános is, a máltaiak
lelki vezetője. Velünk együtt imádkozott, és áldását adta közösségünkre.
A fiatalok távozásunkkor virágot adtak át és azzal a merész
gondolattal tértünk haza, hogy jó
volna, ha még sok éven át ünnepelhetnénk az idősek napját.
Radványi Hajnal máltai tag

A rovatban közölt levelek tartalmáért,

a tényállítások hitelességéért a szerzők felelősek.

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók minden esetben tüntessék fel telefonszámukat és lakcímüket.
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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Ötödször tartottak keresztény lovastábort
mozgássérültek részére

Szeptember első felében ötödik alkalommal szerveztek
keresztény lovastábort mozgássérültek részére a Kolozs
megyei Székelyjón. A foglalkozásokon 120 személy vett
részt, akik a tábor ideje alatt
megtapasztalhatták a lovaglás gyógyhatását, de ugyanakkor
lélekben
is
feltöltődhettek a napi áhítatok, csoportos tevékenységek
segítségével.

Berekméri Edmond

Jancsó István főszervező, programkoordinátor érdeklődésünkre elmondta, hogy az ötletet Magyarországról hozta , ahol tapasztalatcserén járt néhány évvel ezelőtt.
„Láttam, hogy megfelelő szervezéssel milyen jól meg lehet oldani a
lovagoltatását,
mozgássérültek
mondhatni nincs is különbség a kerekes székes és a testileg ép ember
között. Itthon kapcsolatba kerültem
a marossárpataki Simon András tanárral, s attól kezdve együtt törtük
a fejünket azon, hogy miként oldjuk
meg a mozgássérültek lovagoltatását. Magyarországra utaztunk, ahol
a vácrátóti Velo tanyán dr. Hajdi
László tájékoztatott, milyen eszközökre és módszerekre van szükségünk ahhoz, hogy a kerekes székest
a lóra feltegyük és lovagoltatni tudjuk. A tanyán alaposan megfigyeltük a testi sérültek lovagoltatásának
minden apró részletét” – fejtette ki
Jancsó.

A szállító neve és címe
TRANSERVICE
Călăraşilor (Kossuth) u.
52. sz., tel.: 0265/216-242
ROYAL GTS.
Ştefan cel Mare u. 23. sz.,
0265/269-308,
0731-89-89-89,
Hu: 0036-30-60-53-753
INTER TOURS
Rózsák tere 61.
(bejárat a Petőfi térről),
tel. 0265/264-011,
0733-013-166

Simon András társszervezőtől
megtudtuk, hogy az első tábort
2013-ban szervezték 17 résztvevővel, de idén a Maros megyei egyházközségek hathatós támogatásával, néhány vállalkozó és magánszemély segítségével sikerült
ezt a számot 120-ra emelni. A résztvevők négy megyéből (Maros, Hargita, Kovászna, Szatmár) érkeztek,
a szervezők mindennapi munkáját
Rád András László radnótfáji lelkész és a vele érkező ifisek is sokat
segítették. „A napi program áhítattal
kezdődött, majd a reggeli következett. Ezután kisebb csoportokban
szerveztünk beszélgetéseket a sérültek mindennapi életéről, örömeiről,
nehézségeiről. Ebéd előtt élménylovaglás, gyógymasszázs, íjászat szerepelt a programban. A déli pihenőt
követően csoportmunka folyt, zászlókészítést, agyagozást, versírást tanulhattak a résztvevők, de
sporttevékenységeket is szerveztünk. Vacsora után nosztalgiaesteket
tartottunk az előző táborokról, előadásokat hallgattunk a lovaséletről,
lovas túrákról néztünk filmet. A
tábor egyik célja, törekvése az volt,
hogy a mozgássérült résztvevők
megtanuljanak önállóak lenni, hogy
minél kisebb mértékben függjenek
a környezetükben levőktől, ezért kísérő nélkül érkeztek” – tájékoztatott
Simon András magyartanár.
A keresztény lovastáborban bárki
részt vehet, de előre be kell jelentkezni, mert a helyek száma korlátozott. A tábor elsődleges célja
rehabilitációs programok szerve-

zése mozgássérültek részére, de
ugyanakkor érzékenyítő programokkal ismertetik meg a sérültekkel táborozó ifisekkel, hogy milyen
a mozgáskorlátozottak élete. „Mindent megteszünk, hogy élményeket,
örömet szerezzünk a sérülteknek,
hogy boldogan, lelkileg feltöltődve
térhessenek vissza otthonukba. Óriási elégtétel számunkra, ha látjuk a
résztvevők arcán a mosolyt. Egy
ilyen tábor megszervezése nagyon
sok pénzbe kerül, idén egy közel 50
ezer lejes pénzkeretet használtunk
fel. Nagy segítséget jelent az önkéntesek munkája, akik között idén két
magyarországi fiatal is tevékenykedett” – tette hozzá Jancsó István.
A testi fogyatékkal élők kezdetben kissé bátortalanul álltak hozzá
a lovagláshoz, de hamar rájöttek,
hogy a speciális felszereléssel bármelyiküknek sikerülhet. A szervezők elmondták: a mozgássérültek
számára a lovaglás egy olyan rehabilitációs sport, amely olyan izomcsoportokat is megmozgat, amit
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Fotó: Berekméri Edmond

még gyógytornával sem sikerül. A
lovaglás már önmagában egy nagyszerű terápia lehet. A görögök már
az ókorban használták a testi fogyatékkal élő személyek egészségének
helyreállítására a lovat.
Beszélgetésünk végén a szervezők arra kértek, hogy a sajtóban is
tolmácsoljuk köszönetüket mindazoknak, akik anyagilag vagy különböző termékekkel segítették a
tábor megszervezését, működését.
Nagyrészt a Marosi, Maros-Mezőségi, Küküllői és Görgényi Református Egyházmegye, valamint
egyházközségeik adományaiból állt
össze a tábor anyagi háttere. A lovaglásban sokat segített a Maros
Megyei Hegyimentő Szolgálat csapata, emberei speciális emelőszerkezetet vittek, hogy senkinek se
legyen akadály a nyeregbe szállás.
Emellett önkéntesek is szép számban akadtak a gyógymasszőrök,
asszisztensek között, de a huszárok,
zenészek, operatőrök sem kértek
pénzt szolgáltatásaikért.

Útirány

Indulás

Visszatérés

Marosvásárhely –
Budapest

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

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

Marosvásárhely –
Budapest

Mindennap,
Voiajor autóbuszállomás, 18 ó.

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

Marosvásárhely –
Szalonta – Gyula –
Békéscsaba –
Szeged – Kistelek –
Kecskemét

Péntek 7 ó.
a Nemzeti Színház mögötti
parkolóból
és vasárnap reggel 7 ó.

* Időszakos járat

Marosvásárhely –
Liszt Ferenc reptér –
Budapest

Naponta 20.50 ó.,
a Voiajor
távolsági buszállomástól

• 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
• 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.

Irányár

Előnyös árak

* Időszakos járat

Péntek 17 ó.
és vasárnap 17 ó.,
Kecskemét,
távolsági buszállomás; 19 ó.
Szeged, Mars téri buszállomás
Naponta
Budapest 23 ó., Népliget

Egy út 100 lej,
menet–jövet 180 lej,
nyugdíjasoknak és diákoknak
170 lej.
Egy út 110 lej, menet-jövet 180 lej,
Kecskemétig 120 lej, menet-jövet
200 lej. 10% kedvezmény nyugdíjasoknak, egyetemistáknak, tanulóknak. 50% kedvezmény 10 éven aluli
gyermekeknek.
Minden 6. út ingyenes.
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
ELADÓ Nyárádszentlászlón parasztház: 2 szoba, konyha, kamra, 30 ár
beltelek, olcsón. 50.000 lej. Tel.
0745-229-515. (4077-I)
KIADÓ kétszobás, felújított tömbházlakás a Moldovei utcában. Tel. 0744572-889. (19388-I)
ELADÓ új elektromos tolószék és
egy új, összecsukható tolószék fogyatékkal élők számára. Tel. 0788288-249. (4119-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (3856)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (3856)

ELADÓ 300 kg szőlő (cabernet), le
van szedve, Koronkán. Tel. 0741143-404. (4163-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(4140)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (4074)
CÉG 15% KEDVEZMÉNNYEL vállal:
háztetőkészítést (Lindab cserépből) és
javításokat,
bádogosmunkát,
cserépforgatást, bontást, belső-külső
munkálatokat,
kapuk,
kerítések
készítését, szigetelést stb. Tel. 0747634-747, 0764-463-517. (3875)

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

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

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

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

VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (19372I)

KFT. alkalmaz tapasztalt KŐMŰVESEKET. Tel. 0744-798-270.
(4038-I)

SZÜRETI BÁL a GEMINI VENDÉGLŐBEN október 14-én 21
órai kezdettel. Kifogástalan élő zene, menü kedvező áron – a hagyomány új íze. Iratkozás a helyszínen október 10-ig. Érdeklődni a
0265/319-306-os telefonszámon. (sz.-I)

FELVESZÜNK FIATAL HÖLGYEKET cukordíszek gyártására.
Szaktudás nem szükséges. Tel. 0745-520-408. (19384-I)

A BELTRAND AUTÓMOSÓ SZEMÉLYZETET alkalmaz, férfiak
és nők is jelentkezhetnek. Tel. 0740-393-060, 0265/223-902. (sz-I)

A GASTROMETAL KFT. ÜZEMVEZETŐT alkalmaz marosszentgyörgyi telephelyére. Az önéletrajzokat a jobs@gastrometal.ro e-mailcímre kérjük küldeni, illetve a 0728-328-881-es telefonszámon
érdeklődni. (60387-I)

ALKALMAZUNK MUNKÁSOKAT, FESTŐKET. Tel. 0744-212269. (4122-I)

KFT. alkalmaz TAKARÍTÓNŐKET és férfi munkást TÖMBHÁZLAKÁS TAKARÍTÁSÁRA. 45 év felettiek vagy nyugdíjasok jelentkezését várjuk. Tel. 0753-081-687. (19396)

NYUGDÍJAS FÉRFIAKAT keresek ÜGYNÖKI TEVÉKENYSÉGRE. Tel. 0744-843-857. (4144)

A marosvásárhelyi FAN COURIER ALKALMAZ SZÁMÍTÓGÉPKEZELŐKET, ÁRUMOZGATÓKAT rész- és teljes munkaidőre. Követelmények: felelősségérzet, komoly hozzáállás, rugalmasság. Az
önéletrajzokat
a
következő
e-mail-címre
várjuk:
hr.tgmures@fancourier.ro Tel. 0265/311-470, 4062-es mellék. (19400)

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

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: RECEPCIÓST, PINCÉRT, SZOBALÁNYT, gyermekek számára ANIMÁTORT. Tel. 0722-268-866. (60391-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0749-027-726. (19369-I)

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

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

A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és fiatal SEDÉGMUNKÁST. Tel. 0744-644-026. (sz-I)

BÚTORGYÁRTÓ cégünkhöz keresünk szakmai tapasztalattal rendelkező ASZTALOST. Elvárások: szorgalom, megbízhatóság, precizitás, önálló munkavégzés. Előny: B kategóriás jogosítvány. Bővebb
információk a 0744-783-348-as telefonszámon. (4181-I)

FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk
személyzettel.
Tel.
0749-543-104. (3654-I)

BÁRMILYEN
munkát
vállalunk:
cserépforgatás, csatornatakarítás, új
csatorna
készítése,
famunkálatok,
tetőkészítés.
Nyugdíjasoknak
10%
kedvezmény. Tel. 0746-819-774. (3676)
VÁLLALUNK
(cserép,

régi

tetőkészítést,

-javítást

csatornák,

lefolyók

cserép,

kéményjavítást,

fémcserép),

készítését, javítását. Nyugdíjasoknak

18% kedvezmény. Tel. 0752-582-601.

(3982)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,

és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-

ranciával. Tel. 0722-846-011. (4024)

VÁLLALUNK tetőfedést, szigetelést,

külső-belső munkákat, teraszok ké-

Szomorú

aki egy éve hagyta itt szeretteit.

Áldott, szép emlékét egy életen át

megőrizzük.

készítését. Tel. 0746-664-156. (4146)

AUTOMATA mosógépeket javítok.

Tel. 0755-825-502. (4093)

RÉGI AJTÓK ÉS ABLAKOK minő-

ségi hő-, por- és hangszigetelését

vállaljuk Németországban kifejlesz-

tett technológiával. Új és egyszerű

megoldás, tiszta munka, nagytakarí-

(4128-I)

Fájó, megtört szívvel emlékezünk

október 2-án távozott szerettei
köréből. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes! Őt mindig
szívében

rohannak

október

MEDGYESFALVI
halálának

10.

Emléke

az

3-án

JÓZSEFRE

évfordulóján.

legyen

áldott,

nyugalma csendes! Szerettei.
(4130-I)

Bús

temető

hozzád,

nem

susogása,

oda

csendes

megyünk

maradt

más

hátra. Megpihenni tértél, a

fájdalmat elhagyva, munka és

küzdelem volt életed, örökre

megpihent dolgos két kezed.
Ma, október 3-án fájdalmas
szívvel

emlékezünk

nővé-

remre, nagynénire, a nemes
lelkű

BAUER

halálának

2.

felesége,

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, anyós és rokon,

özv. PÁCZAI JULIÁNNA
szül. Király

életének 101. évében csendesen

megpihent. Drága halottunk te-

metése október 4-én, szerdán du.

2 órakor lesz a református temetőben, katolikus szertartás sze-

rint.

A gyászoló család. (4165-I)

nagytata, apatárs, sógor, rokon,

Kegyelettel és fájdalommal
emlékezünk

őrző

lányai, unokái. (4167)

szomszéd,

SZABÓ KÁLMÁN

a volt Augusztus 23.

lobban el az élet, mint egy
évek!

ALBERT

a szeretett férj, édesapa, após,

Mint egy gyertyaláng, úgy
folyó,

májai

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

MEGEMLÉKEZÉS

gyors

a

BOLDIZSÁRRA, aki egy éve,

tást nem igényel. Tel.: 0721-255-006.
(Hn-I)

legyen

Két fia, négy unokája, menyei.

HEGESZTŐT és LAKATOST alkal-

készítését és javítását, szemétleöntők

Emléke

áldott, nyugalma csendes!

Tel. 0757-388-134. (3949-I)

VÁLLALOK bádogosmunkát, csatornák

emlékezünk

október 3-án VIRÁG ROZÁLIÁRA,

szítését, bármilyen kisebb munkát.

mazok. Tel. 0766-519-187. (19388)

szívvel

(kicsi hármas)

szabadkézi vezetője

87 éves korában, házasságának

63. évében csendesen megpihent. Temetése október 4-én 15

órakor lesz a református temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Gyászoló szerettei. (4166-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett feleség, anya, anyós,

rokon, jó barát,

SZABÓ ANNA EMMA
(Varróka)

életének 65. évében csendesen
megpihent. Temetése október 4-

én 13 órakor lesz a marosvásár-

helyi református temetőben.

A gyászoló család. (4174-I)

RÓZSIKÁRA

évfordulóján.

Magda, fia és Mónika. (4133)

„Küzdöttél, de már nem lehetett,
a csend ölel át és a szeretet.

Csak az hal meg, akik elfelejte-

Fájdalommal

emlékezünk

október 3-án MAGOS IRÉNRE

szül. Szabó halálának első
évfordulóján.

Emlékét

szerető családja. (4061-I)

őrzi

11

nek,

örökké él, akit nagyon szerettek.”

(Tóth Árpád)

Búcsúzunk tőled, drága
ANIKÁNK.

Dorottya, Matyi, Réka és Árpi.
(-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett
ANIKÁNKTÓL.
A több mint 40 együtt töltött év
emléke örökre megmarad számunkra. Nyugodj békében!
Ildikó és Örs. (-I)

„Küzdöttél, de már nem lehetett,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akik elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szerettek.”
(Tóth Árpád)
Fájó szívvel búcsúzunk
SZABÓ ANNÁTÓL.
Emléke legyen áldott, myugalma
csendes!
Évi és Enikő. (4170-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, após,
nagytata,
dédtata,
apatárs,
rokon, barát és szomszéd,
BIRÓ VENCEL
október 1-jén, életének 76. évében halálalvásba merült. Temetése október 3-án, kedden 15
órakor lesz a Jeddi úti temetőben, református szertartás szerint.
A gyászoló család. (4171-I)

Mély fájdalommal tudatom, hogy
szeretett fiam,
AJTAY CSABA
életének 54. évében szeptember
30-án, hosszú szenvedés után
csendesen megpihent. Temetése 2017. október 3-án 14 órakor
lesz a református temetőben.
Nyugodjon békében!
Bánatos édesanyja. (4178-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megdöbbenve
értesültünk
BIRÓ
VENCEL
haláláról.
Vigasztalódást
kívánunk
a
családnak.
A
barátok
a
kanyarból.
Nyugodjon
békében! (4164)
Őszinte részvétünk SZABÓ
ANIKÓ sógornőnk elhunyta
alkalmából. István és családja.
(4169-I)
Szomorú szívvel búcsúzunk a
szeretett keresztmamától és
kománétól, SZABÓ ANITÓL.
Vigasztalódást
kívánunk
a
gyászoló családnak. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Keresztlánya, Emese
és családja, kománéja, Klári,
Orsi és családja. (4175-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.

Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási
Vállalat Rt. Társulás
– Marosvásárhely, Béga u. 2. sz., tel: 040-365-269-077 –

Az egyetemisták/
főiskolások figyelmébe

A marosvásárhelyi közszállítási vállalat a StudentCard alapján
ingyenes bérletben részesülő egyetemi, főiskolai hallgatók tudomására hozza a következőket:
Az ingyenes bérleteket 2017. szeptember 27-től SZEMÉLYESEN
adják át a következő iratok alapján:
– StudentCard igazolvány (eredeti és másolat)
– személyi igazolvány (eredeti és másolat)
– a 2017-2018-as tanévre láttamozott diákigazolvány (eredeti és
másolat)
– egy 3/4-es fénykép (azoknak, akik első alkalommal igénylik a
bérletet)
Az új bérletek 2017. október 1-je és december 31-e között lesznek érvényesek. A bérletet használó köteles aláírásával igazolni a
bérlet átvételét, és megadni telefonszámát a könnyebb kommunikáció érdekében.
Az ingyenes egyetemistabérleteket a következő helyszíneken
jegyeket és bérleteket áruló kioszkokban lehet átvenni: a főtéren,
a Kövesdombon, a Tudor negyedben (Favorit) és az Auchan üzletközpontnál.
Az igazgatótanács

Körvonalazódik a marosvásárhelyi Maurer Residence.
Milyen lesz a város a városban?

A Maurer Imobiliare idén bejelentette, hogy új beruházásba kezd, éspedig egy lakópark építésébe a
marosvásárhelyi volt cukorgyár övezetében. Arról, hogy milyen stádiumban van a projekt, hogy néz ki a
lakónegyed, milyen előnyöket élveznek majd a negyed lakói, Oana Păun,
a Maurer Imobiliare marketingosztályának menedzsere tájékoztatott.

– Milyen részleteket tudhatunk meg a marosvásárhelyi projektről?
– A marosvásárhelyi projekt igen látványos. Műépítészeink nagyon sokat dolgoztak, és nagyon elégedettek vagyunk az
eredménnyel. A lakónegyed összfelületének
36,5 százaléka zöldövezet lesz. Egy szellős,
természetes környezettel körülvett lakóparkot képzeltünk el, amely jó közérzetet biztosít. A marosvásárhelyi projekt egy új
eleme egy kis tó, amely nem tesz mást, mint
a meglévő természetes környezetet kiegészíti. Az üdülőövezetben nagyon sok lesz a
zöld felület, amely alkalmas lesz a kikapcsolódásra. Ezen túlmenően sportpályákat
alakítunk ki, közvetlenül a Szabadság utca
szomszédságában, így a szomszédos ingatlanok lakói is használhatják majd. Foci- és

kosárpályákat, kerékpárutakat alakítunk ki,
sőt egy fedett sportpálya és egy uszoda építésére is párbeszédet kezdeményeztünk. A
komplexumban helyet kap egy szupermarket, hogy az ott lakóknak megkönnyítsük a
mindennapi bevásárlást. Gyakorlatilag egy
kisebb várost képzeltünk el a nagyvároson
belül.

– Hol lesznek a lakópark bejáratai?
– A lakóparknak három bejárata lesz a főutakról és kettő a mellékutakról, hogy a forgalom minél folyamatosabb legyen. A
műépítészekkel egyetértésben úgy döntöttünk, hogy a Szabadság utca közvetlen közelében nem építünk tömbházakat, hogy a
lakókat védjük a forgalom miatti zajártalomtól.
– Végeztek-e piackutatást? A marosvásárhelyiek hogyan értékelik a projektet?
– Nagyon kedvezően, s máris körvonalazódik egy Maurer Imobiliare közösség.
Népes várólistánk van, sok az érdeklődő, s
nagyon örvendünk annak, hogy az emberek
nagyon nyitottak a projekt iránt. Éppen ezért
tudatában vagyunk annak, hogy minőséget
és színvonalat kell szolgáltatnunk.
– Nemrégiben piacvezetőkkel vettek részt
egy jelentős üzleti eseményen. Milyen jelentőséggel bírnak ezek az együttműködések a Maurer Imobiliare számára?
– Nagy megtiszteltetés és a teljesítményünk elismerése. Merészen gondolkodunk,
és oda jutottunk, hogy vállalkozói ötletekről
Európában vezető üzleti vállalkozókkal ülhetünk egy asztalhoz beszélgetni. Természe-

tesen ez a tény nagyon sokat segít a fejlődésben, ötleteket gyűjtünk, és ezeket terveinkben
kivitelezzük
az
országos
terjeszkedésünk során.
– Milyen stádiumban van a marosvásárhelyi projekt?
– A terv ezen a héten kerül közvitára a
környezetvédelmi engedély megszerzése érdekében. Sokat dolgozunk, s reméljük,
2018-ban elkezdhetjük az építkezéseket.
– Hány lakrész épül, és milyenek lesznek
ezek?
– 3500 tömbházlakás épül négyemeletes
(P+4) és hétemeletes (P+7) tömbházakban,
föld alatti parkolókkal. A minőségre helyezzük a hangsúlyt (például a legújabb típusú
nyílászárókat építjük be), a legjobb minőségű burkolásokat alkalmazzuk. A lakások
világosak, az erkélyek nagyok és szellősek
lesznek. Az apartmanok egy-, két- vagy háromszobásak lesznek, hogy minél jobban
eleget tegyünk az ügyfelek igényeinek.
– Ha egy mondatban kellene jellemeznie
a projektet, hogy hangzana?
– Egy olyan lakónegyed, amely optimizmust, életet sugall, s ahol bizonnyal boldogan szeretnél megöregedni.

