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Az ébredés jelei

Mindennapi csendélet

Megemlékezés
a holokauszt
emléknapján

Voltak bátor emberek, akik nem álltak
be a végrehajtók sorába, kiálltak a zsidók mellett, és a mentésükre vállalkoztak, mint például Victoria Agarici,
Motora ezredes vagy Márton Áron, aki
kimondta, hogy szégyenletes, amit a
hatóságok tesznek. Sajnos kevesen
voltak ilyenek, holott tízezrek, százezrek kellett volna tüntessenek a zsidó
pogromok ellen.

____________2.
Emberszerető
optimizmus

Az ő felvételei valójában napjaink fotográfiája cáfolatának is tekinthetőek.
Miközben minden tájékoztatási eszközön – a maroknyi kütyüktől az óriáskivetítőkig – a borzalom és szörnyűség
kimerevített pillanatai ömlenek felénk,
ő a tragédiában is megtalálja a bizakodás fűszálait.

____________5.
„Nem csak
a túlélésről szól”

Szelíd dombok között, festői vidéken fekszik Magyarbükkös.
A községhez tartozó Magyarózd határában érkezésünkkor
kecskenyáj fehérlik, itatni hozta őket a tizenéves forma pásztor. Békésen üldögél jószága mellett a kamasz fiú, nézi,
ahogy két bak egymásnak feszül. Nyugalmát közeledésünk
sem zavarja meg, amikor megszólítjuk, büszkén mondja,
hogy egyedül őrzi a nyájat, nincs szüksége négylábú segítőkre, csak egy terelőkutyája van. A fekete apróság az egyik
vályú alá bújik, amíg beszélgetünk, onnan figyel.

Nagy Székely Ildikó
A táj csendje a települések utcáit is átjárja, szerda reggel, dologidőben
a községközpontban is csak elvétve látunk egy-két helybélit. Az öreg
porták rezzenéstelen arccal merednek ránk, mint ébren alvók, akiken már
nem segíthet a gyógyító idő. Az egyik épület még magán őrzi születése

Fotó: Nagy Tibor

évét, és díszeit is sikerült megtartania. Ablakában tábla hirdeti, hogy
eladó, az érdeklődők este telefonáljanak.
– Valóban sok errefelé az üres porta, Ózdon legalább 15, a községközpontban 5–6 ingatlanra is keresnek vevőt – mondja Mihály Ferencz, Magyarbükkös második mandátumát töltő polgármestere. – Nagyon olcsón,
5–10 ezer euróért már lehet itt házat venni, de többnyire a romák közül
kerül érdeklődő. Azok is, miután megkötötték az üzletet, visszamennek
külföldre dolgozni, és a megvett ház meg a hozzá tartozó jókora udvar
továbbra is elhagyatottan áll.
A polgármester úgy véli, a falu kiöregedése leginkább annak tulajdonítható, hogy hiányzik a harmincas, negyvenes korosztály, a hetvenes,
nyolcvanas években ugyanis nagyon kevés gyermek született ezen a vidéken. A 18–25 év közöttiek nemzedéke viszont szép számban képviseltetik a faluban. Harminc fiatal is él itt, akik, ha a továbbiakban is
(Folytatás a 6. oldalon)

Mózes Edith

Zilahi Csaba egyike azon magyarbükkösi gazdáknak, akik nemrég uniós
pályázatot nyertek. A rendszerváltás
óta foglalkozik állattartással, jelenleg
23 tehene és 50 juha van. Látogatásunkkor a mögötte és az előtte lévő
útról is mesélt.

____________6.
Visszavonul
a válogatottból
a csapatkapitány

Nagy László visszavonul a válogatottságtól – döntését a csapatkapitány a
Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ)
hétfői sajtótájékoztatóján jelentette be.

____________8.

Códi logika

Nincs még egy ilyen ország a földkerekségen. Igaz, már a kezdetektől borítékolható volt, hogy ezt a gyönyörű és gazdag országot a politikusai teszik tönkre. A legenda szerint az Úristen, amikor
megteremtette a világot, Romániát áldotta meg a legtöbb földi jóval:
hegyekkel, dús erdőkkel és vadakkal, ásványkincsekkel, kőolaj-, gáz-,
borvízforrásokkal, tengerrel, vagyis minden elképzelhető széppeljóval. Még Szent Péternek is túlzásnak tűnt, amit szóvá is tett. A Teremtő azt válaszolta, ne aggódjon, mert olyan vezetőket rendel oda,
akik majd tönkreteszik.
És – sajnos – így is lett. Ami ebben az országban folyik, az nehezen
nevezhető demokratikus államműködésnek. Eddig azt mondták, hogy
„legalább” a korrupcióellenes ügyészség működik. Ám mára már az
sem az „igazi”. Csupán a magyarellenesség őrizte meg „aktualitását”.
A nagypolitikában folyó acsarkodások minden mozzanatát ismerjük,
hiszen a tévéhírek – kivéve talán egy-két gyilkosságot és a közúti baleseteket – ezt harsogják napi 24 órában.
Ezzel témában is vagyunk, hiszen riasztóan nagy az ittas vezetők,
sebességmániások által okozott közúti balesetek száma. És, láss csodát,
ilyen körülmények között hallottuk a hírt, hogy egy códi (Szeben megye)
helyi tanácsos rettenetesen megharagudott a közúti rendőrségre.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Káli István könyvbemutatója

A Kemény Zsigmond Társaság és a Mentor Könyvek Kiadó
szervezésében október 13-án, pénteken 18 órától Káli István A szemfényvesztett című regényét mutatják be a marosvásárhelyi Bernády Házban. A szerzővel Csíky Boldizsár
és a regény szerkesztője, Gálfalvi Ágnes beszélget.

Személyiségfejlesztő képzés

Noi orizonturi (Új láthatárok) címmel október 26–29. között
expedíciós jellegű, önbizalmat, kommunikációs készséget,
felelősségtudatot és kezdeményezőkészséget fejlesztő
képzést szervez az Outward Bound Románia Szovátán.
Tíz, Maros megyei gyermekotthonban vagy átmeneti otthonban élő fiatal és két, velük dolgozó szakember jelentkezését várják október 13-ig. Jelentkezni és a programról
részleteket megtudni Vajda Kingától lehet a 0769-224-283as telefonszámon, illetve a kinga@outwardbound.ro email-címen. A projektet a Maros Megyei Tanács támogatja.

A hónap kiállítottja

A Maros Megyei Múzeum természettudományi részlege
áprilisban indította el A hónap kiállítottja című projektjét,
amelynek célja felhívni a figyelmet a múzeum gyűjteményére, olyan darabokra is, amelyek nem képezik állandó
kiállítások anyagát. Októberben egy 48 éve múzeumi raktárban őrzött, Szombath Zoltán restaurátor által preparált
mókust tekinthetnek meg az érdeklődők. A példány Parajdról származik, 1969-ben került a múzeum tulajdonába.

Zongoraest Segesváron

Ma 18 órakor a Gaudeamus Alapítvány szervezésében
zongoraestre kerül sor a Segesvári Polgármesteri Hivatal
dísztermében. Fellép Nagy Gergő kolozsvári zongoraművész. Műsoron: Brahms-, Bartók-, Orbán Gyöngyi-művek.
A belépés ingyenes.

Rendkívüli szimfonikus
hangverseny

Csíky Boldizsár 80. születésnapja tiszteletére rendkívüli
szimfonikus hangversenyre kerül sor a XXVII. Nemzetközi
Zenei Fesztivál keretében a marosvásárhelyi Kultúrpalota
nagytermében. Vezényel Gheorghe Costin karmester, zongorán játszik ifj. Csíky Boldizsár. Műsoron: Csíky Boldizsár-,
Brahms-művek. A koncertre a 2-es számú hangversenybérletek érvényesek.

Jogi tanácsadás

Október 11-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II.
emeleti 57-es irdában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek
Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

A Forrásközpont
fényképkiállításai

Október 12-én, csütörtökön 17 órakor a kibédi kultúrotthonban megnyílik a Kibédi hétköznapok című fényképkiállítás.
Szovátán, a Teleki Oktatási Központban szintén csütörtöktől november végéig lehet megtekinteni a Lövétei hétköznapok című fotótárlatot. 13-án, pénteken 18 órakor a VIII.
Székelyföld Napok keretében nyílik meg Marosvásárhelyen a Maros Megyei Múzeum várbeli kiállítótermében a
Másfél évtized képesszenciája című jubileumi fényképkiállítás, amely az Orbán Balázs nevével fémjelzett dokumentarista fotótáborok anyagából nyújt ízelítőt. A kiállítások
szervezői: Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Hargita Megye Tanácsa, Kibéd Község Polgármesteri
Hivatala, Teleki Oktatási Központ, Maros Megyei Múzeum,
Maros Megyei Tanács.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

A romániai holokauszt emléknapján a marosvásárhelyi Holokauszt-emlékműnél idén is
megemlékeztek a huszadik század legfájóbb és legszégyenletesebb tettéről, a zsidók ellen
elkövetett népirtásról. A kegyelet koszorúit a prefektúra, a
Maros Megyei Tanács, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
és a Zsidó Hitközség helyezte el.

Mezey Sarolta

Hatezer marosvásárhelyi zsidó
veszett oda
A megemlékezésen Şandor Vasile
tanár rövid visszapillantóban elevenítette fel a tragikus és ma is fájó eseményeket.
– Amióta a román állam felvállalta
a negyvenes években a területén elkövetett atrocitások miatti vétkességét,
október 9-én emlékezünk meg a romániai holokausztról. A huszadik századi
holokauszt a zsidó nép ellen elkövetett
népirtás utolsó mozzanata, hiszen a
történelem során még voltak hasonlóak, például a babiloni vagy az egyiptomi fogság idején. De a közép- és
modern kor is tele volt pogromokkal.
A civilizált XX. század tökéletesre fejlesztette a holokausztot, melynek célja
a zsidó nép teljes kiirtása volt. A náci
rezsim programjához sok állam csatlakozott, köztük Románia is. Elképzelhetetlen ez a kegyetlenség, amelyet a
legcivilizáltabbnak minősített nép ve-

zetői gondoltak ki és hajtottak végre.
Megmagyarázhatatlan, hogy minősíthettek népeket alsóbb- vagy felsőbbrendűnek, s eldönthették: ki élhet és ki
nem! Reméljük, utolsó alkalommal
fordul elő a történelemben, hogy egy
egész népet akarnak megsemmisíteni.
Amikor Romániában – 1937-38-ban –
felerősödött az antiszemitizmus, a
német és a román hadsereg vezérkara
közötti egyezmény nyomán megszületett Antonescu marsall rendelete, aminek révén a transznisztriai lágerekbe
deportálták a besszarábiai, észak-bukovinai és transznisztriai zsidókat. Több
százezer zsidó esett áldozatul. Ártatlan
embereket, köztük nőket és gyermekeket küldtek a halálba. Becslések szerint 275 ezren vesztek oda. A
marosvásárhelyi zsidóság története ismert, 1944 májusa után felgyorsult a deportálás. Két-három heti koncentrációs
tábor után – a jelenlegi Dimitrie Cantemir Egyetem campusa helyén – halálvonatokon szállították a zsidókat
Auschwitzba. Hatezren vesztek oda, tizenöt százalékuk tért vissza – mondta
Şandor.
A megemlékezésen Lucian Goga
prefektus kiemelte, hogy Maros
megye azon kevesek közé tartozik,
ahol kegyeleti megemlékezéseket tartanak, hiszen ez erkölcsi kötelesség. A
kegyelet hangján szólt Alexandru
Câmpean, a megyei tanács alelnöke és
Makkai Gergely, Marosvásárhely alpolgármestere is. Hangsúlyozták: az

Elhunyt Hegyi Péter,

Héjjasfalva alpolgármestere
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emberiség bebizonyította, hogy embertelen tud lenni, és ez nem ismétlődhet meg.
A megemlékezés a fiataloknak szól
Dr. Dub László, a marosvásárhelyi
zsidó hitközség elnöke Goyát idézte,
aki egyik képe címének Ha az értelem
alszik, eljönnek a szörnyek címet adta.
Egy szójátékkal élve mondhatnánk: ha
a nemzetek alszanak, eljönnek a szörnyek. A mondanivaló: ha a nemzetek
vezetői felhagynak azzal, hogy értelemmel vezessék az alattvalókat, akkor
ilyen tragédiák történnek. Voltak bátor
emberek, akik nem álltak be a végrehajtók sorába, kiálltak a zsidók mellett,
és a mentésükre vállalkoztak, mint például Victoria Agarici, Motora ezredes
vagy Márton Áron, aki kimondta,
hogy szégyenletes, amit a hatóságok
tesznek. Sajnos kevesen voltak ilyenek, holott tízezrek, százezrek kellett
volna tüntessenek a zsidó pogromok
ellen.
– Ez a megemlékezés főleg a fiataloknak kellene szóljon, mert mi 10–20,
esetleg 40 évig leszünk itt. Nemcsak a
zsidók ügye ez, hanem a román társadalomé. Marosvásárhelyen 88 zsidó él,
a családtagokkal együtt több mint kétszázan vagyunk. Leszármazottak nincsenek, nagyon kevés a fiatal.
Mostanában jelentkezik egy új hullám
azok közül, akik felfedezik, hogy a
nagyszülők zsidók voltak, s bekapcsolódnak a hitközség tevékenységébe –
mondta a hitközség elnöke.

Megrendülten vettük tudomásul, hogy Hegyi Péter, Héjjasfalva község alpolgármestere tragikus hirtelenséggel elhunyt. Hegyi Péter halála óriási veszteség
nemcsak családja, közvetlen hozzátartozói, hanem Héjjasfalva község számára is.
Felelősségtudata, kezdeményezőkészsége, szorgalma, határozottsága példaértékű
mindannyiunk számára, munkáját mindig becsülettel és odaadással végezte. Családja mellett a közösség képviseletére kötelezte el magát, 2016 óta önkormányzati
tanácsosi és alpolgármesteri tisztséget töltött be. A helyi RMDSZ keretében is lelkiismeretes, pontos munkát végzett.
Az RMDSZ Maros megyei szervezete saját halottjának tekinti, és őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Maros megyei RMDSZ

Halálos
baleset
Hétfőn reggel egy személygép-

kocsi egy haszonjárművel ütközött
Héjjasfalva és Szederjes között. A
balesetben az autó egyik utasa
életét vesztette, ketten súlyosan
megsérültek. A megyei rendőr-felügyelőség szóvivője arról tájékoztatott, hogy a balesetet a
haszonjármű ittas sofőrje okozta,
aki szabálytalanul előzött.
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Tőkés László panaszt nyújtott be
a Legfelsőbb Bírói Tanácshoz

Tizenegy hónap sem volt elég a bukaresti táblabíróságnak arra, hogy megindokolja, miért minősítette törvényesnek elsőfokú ítéletében Tőkés László
állami kitüntetésének visszavonását. Ezért az európai parlamenti képviselő a Legfelsőbb Bírói Tanácsnál (CSM) működő bírói felügyelethez nyújtott be
panaszt.

A panaszt Tőkés László az ügyvédjével, Kincses Előddel
közösen tartott hétfői nagyváradi sajtótájékoztató alkalmával
írta alá. Kincses szerint azért nem tudnak fellebbezni az alapfokú ítélet ellen, mert késik az ítélet megindoklása és hivatalos
kiértesítése. Az ügyvéd azzal magyarázta a késést, hogy nehéz
törvényes kapaszkodót találni egy – véleménye szerint – törvénytelen ítélet megindoklására.
Emlékeztetett arra, hogy a hatályos törvény szerint a Románia Csillaga érdemrendet akkor kell visszavonni, ha a kitüntetettet jogerősen szabadságvesztésre ítélik, vagy ha olyan
tetteket követ el, amelyek méltatlanná teszik az elismerésre.
Tőkés Lászlótól nem a tettei, hanem véleménynyilvánítása
miatt vonta vissza a kitüntetést Klaus Johannis államfő, miközben tíz olyan kitüntetett élvezheti tovább a román állam
kitüntetését, akit jogerősen elítéltek a romániai bíróságok.

Tőkés László úgy vélekedett, hogy az 1989-es romániai
rendszerváltásban játszott szerepéért számára megítélt kitüntetés visszavonása nem őt, hanem a kitüntetést visszavonó
Klaus Johannis államfőt minősíti. Úgy vélte, az államfő szász
eredetét próbálja ellensúlyozni eltúlzottan románbarát és magyarellenes megnyilvánulásokkal.
Az EP-képviselő szerint történelmi megbékélésre volna
szükség a románok és a magyarok viszonyában. Csak ez vethetne véget a magyarellenes kampányoknak, és ez vezethetné
el a román–magyar viszonyt a normalitás állapotába. „Ennek
száz év után itt lenne az ideje” – tette hozzá. Tőkés utalt arra,
hogy Románia 2018-ban ünnepli Erdély és Románia egyesülése egyoldalú kinyilvánításának a centenáriumát.
Az EP-képviselőtől az érdemrend becsületbíróságának javaslatára Klaus Johannis államfő vonta vissza a Románia
Csillaga lovagi fokozatát 2016 márciusában, amelyet az 1989es temesvári forradalom kirobbantásában szerzett történelmi
érdemeiért kapott meg az esemény huszadik évfordulóján. A
kitüntetés visszavonását Victor Ponta korábbi kormányfő kezdeményezte 2013-ban, miután Tőkés László felvetette, hogy
Magyarország vállaljon „védhatalmi” szerepet Erdély érdekében, ahogyan Ausztria tette Dél-Tirol esetében. (MTI)

Stoltenberg: a NATO nem akar újabb hidegháborút

A NATO-t aggasztja a határainál megnövekedett
orosz katonai jelenlét, amit nem hagy válasz nélkül,
ugyanakkor párbeszédre törekszik Oroszországgal,
nem akar újabb hidegháborút – mondta Jens Stoltenberg, az észak-atlanti szervezet főtitkára hétfőn
Bukarestben a NATO parlamenti közgyűlése 63.
ülésszakának megnyitóján.

Klaus Johannis államfő a NATO keleti szárnyának megerősítését szorgalmazta felszólalásában.
Stoltenberg az ülésszak megnyitóján arról beszélt, hogy a
védelmi szövetség „kötelezettségvállalásainak arányában”
megerősítette jelenlétét a Fekete-tenger térségében, válaszul
az Ukrajna elleni orosz akciókra kanadai, román, olasz és bolgár pilóták közösen járőröznek a térségben. A NATO főtitkára
beszámolt arról is, hogy Romániában egy új nemzetközi
NATO-dandár alakult, amelyet személyesen is felkeres a
román elnök társaságában.
Stoltenberg ugyanakkor fontosnak nevezte, hogy a NATO
kettős Oroszország-politikát folytasson, amely a védelem erősítésére és párbeszédre egyaránt épít.
„Oroszország a szomszédunk, itt van és itt is marad, nem

akarjuk elszigetelni, a NATO nem akar újabb hidegháborút,
megelőzni, nem kirobbantani akarunk konfliktusokat” – hangoztatta a NATO főtitkára. Hozzátette, hogy a NATO-nak
egyszerre kell számos más kihívásra és fenyegetésre is választ
adnia, Afganisztántól az észak-afrikai instabilitásig, és kiemelt
szerepe lesz még sok éven keresztül a terrorizmus leküzdésében.
A NATO főtitkára üdvözölte Románia szerepvállalását a
NATO koszovói és afganisztáni misszióiban, illetve azt, hogy
Románia a GDP két százalékára növelte védelmi költségvetését.
Klaus Johannis államfő a NATO keleti szárnyának, főleg a
fekete-tengeri térségnek a megerősítését szorgalmazta a parlamenti közgyűlés bukaresti ülésszakának megnyitóján.
Oroszországgal kapcsolatban hosszú távú, átfogó NATO-stratégiát sürgetett, amelynek szerinte a párbeszédet, illetve a védelem megerősítését és az elrettentést is magában kell
foglalnia. A NATO 29 tagországának csaknem 270 törvényhozási képviselője, valamint 12 partnerország küldöttsége és
a társult országok megfigyelői vesznek részt a NATO parlamenti közgyűlésének bukaresti ülésszakán. (MTI)

Az eurót az egész EU pénzévé kell tenni

A leköszönő német pénzügyminiszter szerint el kell
érni, hogy az euró váljon az Európai Unió pénzévé.
Wolfgang Schäuble a Financial Timesnak adott nyilatkozatában kitért a Brexitre, vagyis a brit EU-tagság megszűnésére is, alig burkoltan demagógnak
nevezve azokat a Brexit-párti brit politikusokat,
akik szerint Nagy-Britanniának túl sokba kerül az
EU-tagság.

A londoni gazdasági napilap online kiadásában hétfőn ismertetett interjúban Schäuble kijelentette: az eurót az EU valutájává kell tenni, el kell jutni odáig, hogy az Európai Unió
egésze az eurót használja fizetőeszközként.
Wolfgang Schäuble szerint Európa politikai integrációja
messze a legjobb út az emberi együttélés és a békés világ ideájának valóra váltása felé, és ehhez szükséges Európa gazdasági integrációja is, a gazdasági integrációhoz pedig szükség
van egy közös valutára. A német pénzügyminiszter – aki a tervek szerint az új összetételű német szövetségi parlament, a
Bundestag elnöke lesz – kijelentette, hogy a legfontosabb feladat most a kockázatok csökkentése, mert e kockázatok még
mindig túl magasak; elég csak megnézni sok EU-tagállam
bankrendszerének mérleghelyzetét.
Schäuble szerint biztosítani kell, hogy az euróövezet kellő
mértékben ellenállóképes legyen, ha újabb gazdasági válsággal lenne kénytelen szembenézni, mivel a gazdasági helyzet
nem lesz mindig olyan jó, mint most.

A veterán német politikus nevek említése nélkül hozzátette:
mindeközben meg kell védeni az EU-tagállamok lakóit „azoktól a demagógoktól”, akik azt mondják nekik, hogy Európa
„túl sokba kerül”.
„A britek megmutatták nekünk, hogy ez mekkora ostobaság” – mondta a német pénzügyminiszter a brit EU-tagságról
tartott népszavazás kampányában elhangzott Brexit-párti érvekre utalva.
A tavaly júniusi referendumon a résztvevők szűk, 51,9 százalékos többsége arra voksolt, hogy az Egyesült Királyság
lépjen ki az EU-ból.
A népszavazás kampányában a jelenlegi brit külügyminiszter, Boris Johnson által vezetett Brexit-tábor egyik központi
érve az volt, hogy Nagy-Britanniának heti 350 millió fontba
kerül az EU-tagság, és ezt a pénzt inkább a brit állami egészségügyi ellátórendszerre kellene költeni.
Ez az állítás azonban már a kampányidőszakban támadások
kereszttüzébe került, és Johnsont az utóbbi időben ismét éles
bírálatok érték, mivel néhány hete egy újságcikkben felelevenítette ezt az érvet.
Johnson cikkének megjelenése után a brit statisztikai hivatal független felügyeleti hatóságának vezetője nyílt levélben
nevezte „hivatalos statisztikai adatokkal elkövetett visszaélésnek” a brit EU-tagság heti 350 millió fontos költségéről szóló
állítást. (MTI)

EB: a labda az Egyesült Királyság térfelén van

A labda nem az Európai Unió, hanem az Egyesült Királyság térfelén van a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről folytatott egyeztetéseken –
jelentette ki hétfőn a brüsszeli testület vezető szóvivője, a kiválási tárgyalások ötödik fordulójának
megkezdése előtt.

Margarítisz Szkínász a bizottság szokásos napi sajtóértekezletén reagált Theresa May brit kormányfő szavaira, amelyek szerint a London által eddig előterjesztett javaslatok után
most az EU térfelén van a labda.
A szóvivő hangsúlyozta: világosan két szakaszra osztották a tárgyalásokat, és amíg nem sikerül rendezni a kiválás
legfőbb kérdéseit, addig nem lehet megkezdeni az egyeztetést a jövőbeli kapcsolatokról, a kereskedelmi viszonyról.

„A labda tehát teljes mértékben az Egyesült Királyság
térfelén pattog” – fogalmazott. A kiválási tárgyalások ötödik
fordulója hétfő délután kezdődik meg Brüsszelben.
A britek távozása után bennmaradó uniós tagországok vezetői október közepén döntenek arról, hogy szerintük megfelelő ütemben haladnak-e a mostani egyeztetések a
kereskedelmi tárgyalások megkezdéséhez, de Brüsszelben a
legtöbben kizártnak tartják, hogy már ekkor tovább tudnak
lépni.
A Lisszaboni Szerződés 50. cikke szerint az uniós tagság a
kilépési szerződés hatályba lépésével, annak hiányában pedig
a távozási szándék bejelentése után két évvel szűnik meg, azaz
ebben az esetben 2019. március 29-én, de a kiválási tárgyalások a tagállamok konszenzusos döntésével meghosszabbíthatók. (MTI)

Ország – világ
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Eloltották a tüzet
a brassói szemétlerakónál

Több mint három nap után sikerült eloltani a brassói
szemétlerakónál csütörtökről péntekre virradóra fellobbant tüzet. A Brassó megyei katasztrófavédelmi
felügyelőség pénteken reggel közölte, hogy egységei
csütörtökről péntekre virradóra öt tűzoltóautóval küzdenek a tűzzel. A lángok a város szemétlerakójánál
csaptak fel, és egy körülbelül ezer négyzetméteres
területre terjedtek ki. (Mediafax)

Hóviharban rekedt állatokat
mentettek

A Brassó megyei katasztrófavédelmi felügyelőség öt
tűzoltója lánctalpas gépjárművel indult el, hogy
Brassó és Prahova megye között hóviharban rekedt
állatokat mentsenek meg. A katonai tűzoltók vasárnap este a pásztorok segítségére indultak, de a sötétség miatt visszatértek a bázisra. Hétfőn reggel
ismét elindultak, hogy segítsenek a juhászoknak lehozni az állatokat a hegyről – nyilatkozta Luiza Dănilă, a Brassó megyei katasztrófavédelmi
felügyelőség szóvivője. Ioan Eugen Gonţea, a romániai juhászok szövetségének vezetője elmondta,
mintegy 650 juh és 55 szarvasmarha rekedt a hegyen. Harminc szarvasmarhát továbbra sem találnak, folyamatosan keresik ezeket, de a nagy hó
megnehezíti a keresést – tette hozzá az elnök.
(Agerpres)

A kormányfő fogadta
Simona Halepet

A női teniszezők világranglistájának új éllovasát, Simona Halepet fogadta hétfőn a Victoria-palotában
Mihai Tudose miniszterelnök – nyilatkozták az Agerpres hírügynökségnek kormányzati források. A találkozón Ion Ţiriac és Ilie Năstase volt teniszezők is
részt vettek. A 26 éves Simona Halep az első román
női teniszező, akinek sikerült felküzdenie magát a világranglista első helyére. (Agerpres)

Kevesebb járművet gyártott
a Dacia

Az első három negyedévben 3,15 százalékkal kevesebb, 231.558 járművet gyártott a francia Renault tulajdonában levő Dacia, a legnagyobb romániai
gépkocsigyártó. A vállalat hétfői közlése szerint a mioveni-i üzemben a Dacia Duster modellből gyártottak
a legtöbbet, 143.487-et, második helyen a Sandero
áll 32.988 járművel. A Dacia tavaly az első három negyedévben 239.110 járművet szerelt össze, 7552-vel
többet. A tavalyi évben 320.457 járművet állítottak
elő. Tavaly egész évben 7,2 százalékkal, 359.306 autóra csökkent a járműgyártás Romániában. (MTI)

Códi logika
(Folytatás az 1. oldalról)

Azt állítja, hogy a rend őrei jogtalanul és törvényellenesen járnak be a faluba – büntetni. Azt akarja, és hangosan ki is mondja, hogy Códon többé ne járőrözzenek!
Ám ha mégis „bemerészkednének” a faluba, azt csak a
polgármesteri hivatal előzetes engedélyével tehessék
meg: idejében jelentsék be érkezésüket, hogy az emberek „kitérhessenek az útjukból”. Mert mégiscsak pofátlanság, hogy a közpénzekből fizetett rendőrök akár
büntetésre is vetemednek.
„Mit keresnek a szebeni rendőrök a falunkban? Idejönnek, bejelentetlen autókat keresnek, ittas sofőrökre
vadásznak. Én nem akarom, hogy idejöjjenek és büntessenek. Nem vagyunk mi bűnözők. Mi fizetjük őket, és ők
büntetnek?” – tört ki a tanácsos.
Egy ilyen történethez önmagában minden kommentár
felesleges. Persze, megtehetnék, hogy mondjuk kedden
és pénteken 10 és 16 óra között ellenőriznek, a többi napokon pedig mindenki úgy randalírozhatna a közutakon, ahogy jólesik.
De, félretéve a viccet: az Európai Bizottság jelentése
szerint tavaly, de egy évvel korábban is Romániában és
Bulgáriában haltak meg a legtöbben közúti balesetben.
Ilyen szempontból Romániát csak Bulgária „előzi
meg”.
A felelőtlen gépjárművezetők mellett a politikum
vétke is óriási: hiszen nem csupán az autópályák hiánya, de a szinte járhatatlan országutak, megyei vagy
helyi érdekeltségű utak miatt is sok a baleset. Persze
történnek rendőri túlkapások is. Ennek ellenére a códi
tanácsos, és nemegyszer a politikusok „logikája” is
simán beleillik az emberi butaság kultúrtörténetébe.
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Lemondtak tanácsosi illetményükről

Mentőöv a községnek

Nyugaton természetesnek tűnik, mifelénk szenzációként terjed a hír. Egy
Maros megyei vidéki önkormányzat tanácsosai lemondtak üléspénzükről, és a
mandátumuk lejártáig jelképes összegért, hat lejért vállalják a tanácsosi teendők elvégzését.

Szer Pálosy Piroska

Oláhkocsárd önkormányzati tanácsosainak
gesztusa bekerült a közösségi média híreibe.
Nem egetrengető megvalósításaikkal, sem a
megyei út tengelytörő aszfaltburkolata kapcsán.
Egyesek méltányolják a község érdekében tett
lépést, mások politikai húzásnak tartják, vagy
népszerűségszerzés célját vélik felfedezni e ritkaságszámba menő döntésben.
A Radnót–Dicsőszentmárton útvonalon elterülő községközpont tanácsosai már szeptembertől a tanácsosi megbízatást közösségi munka
gyanánt végzik, jelképes összegért. Talán elhanyagolható hírré zsugorodhatna, ha mindennapossá válnának a hasonló cselekedetek.
Példájukat követhetnék a polgármesterek, a városi és megyei tanácsosok, sőt a parlamenti képviselők is. Kérdés azonban, hogy ebben az
országban mennyire alkalmazható az önkéntesen végzett tanácsosi munka egy nagy kiterjedésű közigazgatási egységben. Nem tudni, hogy
járható-e ez az út a jelentős költségvetésből gazdálkodó önkormányzatok esetében is.
A 2017. évi 153-as számú törvény 40. cikkelye értelmében a közpénzekből fizetett helyi választottak juttatása ez év júliusától 2021.
december 31-ig az illető közigazgatási egység
polgármestere vagy megyei tanácselnöke juttatásának legtöbb 10%-a lehet. Az idén nyáron
eszközölt törvénymódosítás a helyi és megyei
tanácsokra bízza a tanácsüléseken való részvételek díjazását, csupán a felső határt szabták
meg, amely nem haladhatja meg a közigazgatási egységek vezetői illetményének tíz százalékát.
Ennek
nyomán
a
legtöbb
önkormányzatban megemelték a béreket. Or-

Legalább ma fogyasszunk kizárólag hazai termékeket!

szágos tendencia, hogy a közigazgatásban alkalmazottak bérét megemelik, ezért a kocsárdi
helyi tanácsosok gesztusa méltányolandó.
„Szippantásnyi oxigén”
Az oláhkocsárdi Vasile Morar polgármestert
a mentőövként érkező kezdeményezés okairól
kérdeztük. Az elöljáró elmondta, hogy a helyi
tanácsosok úgy döntöttek, üléspénzüket a polgármester fizetésének 0,1 százalékára, azaz
mintegy 6 lejre csökkentik. Ezzel a gesztussal
évente 70.000 lejt spórolnak a helyi költségvetésnek, mivel a kilenc tanácsos évi üléspénze
ezáltal 1.000 lejre csökken. A megtakarított öszszegekből a polgármesteri hivatal a már elkezdett közvilágítási hálózat felújítását végzi el,
75-80%-ban ugyanis már sikerült gazdaságos
égőket szerelni, mint jelezte, a megspórolt öszszeg „egy szippantásnyi oxigén” a hasonló, kis
költségvetéssel rendelkező községek számára.
Amint a polgármester elmondta, a kilenc tanácsos közül öt képviselő támogatta a kezdeményezést, négyen ellenezték, és a szeptember
29-i keltezésű beadvánnyal sikerült olyan tanácsi határozatot hozni, amelynek értelmében
szeptember elsejétől a tanácsüléseken való maximális részvételért a polgármester bérének
0,1%-át kapják, ami havonta hat lej. Felvetésünkre az elöljáró hangsúlyozta, hogy a kezdeményező
tanácsosok
szerény
anyagi
jövedelemmel rendelkeznek, szakmai besorolásuk szerint gépkocsivezető, tanítónő, építész
van köztük.
A községben zajló vagy tervezett munkálatok
kapcsán az elöljáró elmondta, hogy a Dicsőszentmárton és Kocsárd közötti megyei út aszfaltburkolatát megjavították, Radnót irányába
azonban még nem kezdődtek el a javítási munkálatok. Az önkormányzat jelenleg az
Oláhsályit Borddal összekötő 6,5 km-es útszakasz aszfaltozási munkálatait tervezi. Fontos
lett volna a szennyvízhálózat kiépítése is, de
egyelőre a bekötőút aszfaltozási munkálatainak pályázata volt nyertes csupán. Oláhkocsárd község összlakossága hozzávetőleg
1.500 a hozzá tartozó Oláhsályiban
és Bordon élőkkel
együtt, akik nagyrészt
gabonatermesztéssel
és
állattenyésztéssel
fog- lalkoznak.
A tavasszal meghatározott
idei
költségvetés hárommillió lej volt, amelyet
a
megyei
tanácstól és a fejlesztési minisztériumtól kiutalt pénzösszegekkel egészítettek ki.

Helyi élelmiszerek
Marosvásárhely főterén

Hatvan Maros megyei termelő kínálja ma hagyományos élelmiszereit Marosvásárhely főterén, a
virágóra környékén. Az egynapos
vásárra október 10., a hazai élelmiszeripari termékek napja alkalmából kerül sor a Maros Megyei
Mezőgazdasági Igazgatóság szervezésében. A kezdeményezők arra
kérik a lakosságot, részesítsék
előnyben a helyit, hiszen a megyénkbeli termelőknél minden
olyan alapélelmiszer megtalálható,
ami nap mint nap az asztalunkra
kerül.

Menyhárt Borbála
Romániában első alkalommal ünneplik
meg október 10-én a hazai élelmiszeripari
termékek napját. Ez alkalommal a Maros
Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság a
Maros Megyei Tanáccsal, a Prefektúrával, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal és az Állategészségügyi
Igazgatósággal szervezi meg az élelmiszeripari termékek vásárát, amely ma délelőtt 10 órakor nyílik, a Rózsák terén. A
részleteket tegnap a megyei tanácsnál tartott sajtótájékoztatón ismertették a szervezők.
A vásáron hatvan termelő kínálja majd
a hagyományos élelmiszereket, többek
között tejtermékeket, húsokat, felvágottakat, savanyúságokat, mézet, zöldséget,
szörpöket, lekvárokat, házikenyeret.
Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács
elnöke elmondta, a rendezvény keretében
két eseményre kerül sor, a Rózsák terén
lesz a termékvásár, ahol a látogatók helyi
termelők által előállított élelmiszert vásárolhatnak. Ugyanakkor találkozót kezdeményeztek a termelőkkel, ahol azok
elmondhatják az illetékeseknek, milyen
nehézségekkel szembesülnek, és próbálják támogatni őket a termékeik népszerűsítésében.
A
tanácselnök
a
gasztronómiai turizmus jelentőségét
hangsúlyozta, mint mondta, a megyei önkormányzat által létrehozott turisztikai
egyesület pár napon belül megkezdi a
munkát, és számos tevékenységet terveznek annak érdekében, hogy népszerűsítsék többek között a helyi gasztronómiai
turizmust.
Péter Ferenc hangsúlyozta, nagyon
fontos lenne, hogy azt fogyasszuk, amit
itt helyben megtermelünk, mert amellett,
hogy a helyi egészségesebb, ezáltal hozzájárulunk ahhoz, hogy a megyében munkahelyek jöjjenek létre, és a gazdák ne

Anyanyelvhasználat – látszat és valóság

Makkai János

Tart a méltatlankodás, hogy a
parlament nem volt hajlandó 20-ról
15 százalékra csökkenteni az anyanyelvhasználat jogát. Biztosan nem
fogják jó néven venni, ha most azt
mondom, hogy az eredmény borítékolható volt. Ilyen módosításoknak
nem kedvez a pillanatnyi politikai
és társadalmi klíma. Fölösleges sajnálkozni, meg bosszankodni miatta.
Tudomásul kell venni, s a lehetőségekhez igazítani a célokat.
Mondok egy ilyent: közelebbről
szemügyre lehetne venni például az
anyanyelvhasználat tényleges állapotát, mint a mi külön centenáriumunk egyik fontos kérdését. A
román centenáriummal bajlódjanak
a románok. Van amivel, hiszen
2017-ben Európában nem könnyű
derűsre hangolni az emlékezést. Ha
magunkat kivonjuk a „képletből”, a
többség nyomban beleütközik a számukra főbenjáró feladványba: mire
mentek? Ebből a szemszögből
nézve, meglehetősen furcsának tűnő
igyekezet megpróbálni kihámozni,

összegezni, hogy a magyar kisebbség mivel járult hozzá az ország,
mondjam egyszerűen, fejlődéséhez.
Osztozni a sikerekben és kudarcokban azonban semmi kedvem!
Így hát, az anyanyelvhasználat.
Ami több annál, mint amit valamely
törvény, törvénycikkely rögzít. A puding próbája, vagyis a gyakorlat,
amitől az anyanyelvhasználat nem
egyszerűen írott malaszt, hanem
tényleges, megélhető joggá, ha úgy
tetszik, élménnyé válik számunkra.
Kézügyben egy, jobb híján, rossz
példa: az egészségügyben és szociális intézményekben az anyanyelvhasználat jogán úgy tette túl magát
a parlament, hogy előírta valamiféle tolmácsszolgáltatás bevezetését. Persze nekünk, potenciális
haszonélvezőknek, mindjárt sikerként tálalták fel. Még azon melegében az ügy egyik RMDSZ-es
témakezelője azt nyilatkozta, hogy
már CSAK az alkalmazási szabályzatot kell hozzá kidolgozni. A csak
csak nem érkezik. Hiába lehetünk
mi, aszfaltkoptatók, kíváncsiak, miként is fog működni a törvény betűje

és szelleme, türelmesnek kell lennünk. Ám azt sem tartom valószínűtlennek,
hogy
éppen
az
értelmetlen jogszabály használhatóvá tételével küszködnek az erre
ítéltek. Megkérdezném, ha tudnám,
hogy kihez lehet fordulni az ügyben,
de aligha lennék okosabb a választól. Attól inkább, ha megtudhatnám,

hogy hova lett a magyarul is beszélő egészségügyi személyzet. Elszelelt
külföldre
vagy
a
magánszférába? Ez utóbbiban egészen jól megfér egymással a két
nyelv, a haszonelv sikeresen oldja
az előítéletesség zsigeri reflexeit is.
Efféle fordulatra nem számíthatunk a közintézményekben, hivatalokban. Az anyanyelvhasználat
módja és lehetősége életünknek
ezen a területén, hiába a törvény
betűje, tele van akadályokkal. A marosvásárhelyi tanácsüléseken például, mint tapasztaljuk, időről időre

kényszerüljenek arra, hogy külföldön keressenek megélhetést.
Ileana Guşatu, a Mezőgazdasági Igazgatóság helyettes vezetője rámutatott, a
vásár célja ösztönözni a lakosságot, hogy
bizalommal forduljanak a helyi termelőkhöz, és részesítsék előnyben az általuk
előállított élelmiszereket. – Fontos, hogy
a vásárló ne egy címkével találkozzon,
hanem az emberrel, aki előállítja az adott
terméket. Így kialakul egy bizalmi kapcsolat, és majd esetleg közvetlen értékesítési lehetőség a két fél között –
jegyezte meg.
Dr. Kincses Sándor, a Maros Megyei
Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője is arra intette a
lakosságot, figyeljen oda arra, hogy helyi,
Maros megyében előállított élelmiszerek
kerüljenek az asztalra, hiszen a megyénkbeli termelők kínálatában minden élelmiszer megtalálható, amire szükségünk van.
– Maros megye az élelmiszer-előállítás
tekintetében országszinten az elsők között
van. A második legnagyobb marhaállományunk van az országban, ez körülbelül
80 ezer szarvasmarhát jelent, illetve mi
vagyunk a legnagyobb tejtermelők az országban. A juhállomány tekintetében a
negyedik helyen állunk. Feldolgozás
szempontjából van hét piros húsra
(marha, sertés, juh) szakosodott vágóhídunk, egy szárnyasvágóhídunk, 32 húsfeldolgozónk, köztük nagyobb, ipari
létesítmények is. A megyében van 16 tojótyúkfarm és 12 tejfeldolgozó üzem.
– Minél közelebb van a forrás, és minél
hamarabb eljut egy termék a fogyasztó
asztalára, annál frissebb, és biztonságosabb annak fogyasztása. Érthetetlen, hogy
van 16 tojótyúkfarmunk, és vesszük például a Lengyelországból származó tojást.
Nálunk vannak olyan húsfeldolgozók,
amelyek 25 éves hagyománnyal rendelkeznek, és megpróbálnak nemcsak finom,
de egészséges termékeket is előállítani.
Akadnak olyanok is, akik a húsfeldolgozásban ízesítésre nem fokhagymaport
használnak, hanem ma is megpucolják a
hagyományos fokhagymát. A vásárlóknak
meg kell érteniük, hogy egy termék nem
lehet olcsó is és jó is, ha egy kiló hús 20
lej, abból nem lehet előállítani egy tízlejes
terméket – mutatott rá az igazgató. Hozzátette, a boltok polcain gyakran találkozunk
közismert
márkanevekkel,
amelyeket a köztudatban romániai termékekként tartunk számon, viszont ha megnézzük a címkéket, kiderül: már jó ideje
nem az országban gyártják.

perpatvar tör ki a magyarul elhangzó, vagy éppen nem elhangzó
felszólalások miatt. Ami rendszerint
abból áll, hogy a magyar tanácsosok, élve törvény biztosította jogukkal, közölnivalójukat egyszer
elmondják magyarul, aztán megismétlik románul. Minél rövidebben
teszik ezt, annál toleránsabban fogadja a „közeg”. S most újra olyasmit mondok, amiért elmarasztalhatnak: értelmetlen az anyanyelvhasználatot így elgondolni, s még
inkább pusztán alibiként gyakorolni, összetévesztve a saját nyelvhasználati jogukat a miénkkel,
közemberekével, s abba aztán bele
is nyugodni. Ahelyett, hogy azokra
is gondolnának, akik ügyes-bajos
dolgaik miatt keresik fel a közintézményeket. Tanácsosainknak eszükbe
se jut szembenézni a valóságos
helyzettel. Például oly módon, hogy
házon belül lépésről lépésre nyomon követik az ügyintézés menetét.
Ami a város magyarul beszélő polgárai számára bizonyosan rokonszenvesebbé válna, ha azt vennénk
észre, hogy például a polgármesteri
hivatalba lépve a szolgálatos kapuőr bună ziua/jó napot köszöntéssel fogadna, s bennebb kerülve

minden ügyosztályon találnánk
olyan tisztviselőket, akik (nemzetiségüktől függetlenül) magyarul is
képesek eligazítani bennünket. Marosvásárhelyen ennyi mindenképpen elvárható. S nemcsak a
polgármesteri hivatalban, hanem az
alárendelt közintézményekben is. A
megyei tanácsnak ilyen tekintetben
még nagyobb az adóssága házon
belül és kívül egyaránt. Nem hallottam, hogy az RMDSZ-tanácsosok
körében lenne érdeklődés a „téma”
iránt. A munkaköri leírásban, ha
van, biztosan nem szerepel ilyesmi,
a választók azonban kivétel nélkül
fontosnak tartják. Már csak a rend
kedvéért jegyzem meg, hogy a
nyelvi jogok a prefektúrára is kiterjeszthetők lennének, ha lenne aki
„kiterjessze”, kezdésként legalább
egy kétnyelvű honlap formájában…
Ami meg a magyar centenárium
ügyét illeti, az RMDSZ nagy szolgálatot tehetne az erdélyi magyarságnak, ha a „százalékoláson” túl az
anyanyelvhasználat tényleges érvényesülését se tévesztené szem elől.
Megérett a hiteles, érvként is
erős összegezésre. Nyelvében él
a nemzet…
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Emberszerető optimizmus

Új alapokon a román nyelv oktatása

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Tudatos nyelvhasználókat nevelni

Sokszor és sokat vitatott
témát, a román nyelv oktatását tűzte évadnyitó rendezvényének napirendjére a Női
Akadémia, amelynek meghívottjai Forgó Erika és Szőcs
Imre, a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum román szakos tanárai
voltak. A két pedagógus a minisztériumi
munkacsoport
tagjaként részt vett a kisebbségi diákoknak szóló új
román nyelv és irodalom tanterv kidolgozásában.

Bodolai Gyöngyi

Koreck Mária, a Női Akadémia
vezetője nyitotta meg az évadot,
amelynek programfüzetét is kiosztották az érdeklődőknek, és felajánlották a program támogatásának a
lehetőségét.
Az Újítás és kreativitás a román
nyelv oktatása terén a magyar tannyelvű osztályoknál címmel tartott
bemutató keretében a 2017/18-as
tanévtől érvénybe lépett új ötödik
osztályos tanterv részletes elemzését hallhattuk. Ez részét képezi az
általános iskola mind a négy osztályát átfogó tantervnek, amelyet
fokozatosan vezetnek be ötödik
osztálytól kezdődően. Az előadók
bemutatták, hogy a tantervben megfogalmazott célkitűzéseket hogyan
tükrözi az új ötödik osztályos tankönyv, amelynek szerzője Bartolf
Hedwig, és a Corvin Kiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és
digitális változatban is. A gyermekek, szülők és pedagógusok számára annyira fontos és gyakran
hangoztatott témából ítélve arra
számíthattunk, hogy zsúfolásig
megtelik a Bernády Ház nagyterme,
de sajnos nem így történt.
Már a beszélgetés kezdetén kiderült, hogy a magyar diákok számára
két tankönyv készült, az egyik a
Corvin, a másik a Corint Kiadónál
jelent meg. Az előadók szerint, és
ezzel a részt vevő pedagógusok
többsége is egyetértett, a rendezvényen ismertetett tankönyv áll közelebb az új tanterv szelleméhez,
ahhoz az igényhez, hogy a magyar
gyermekek számára nem archaikus
kifejezésekkel, tájszavakkal túlterhelt, hanem a mindennapi élethelyzetekhez közelebb álló szövegeken
át történjen a román nyelv oktatása.
Bár az iskoláknak kellett volna eldönteniük, hogy melyik könyvet

választják, amint a pedagógusok elmondták, a Corint Kiadónál megjelent, nehezebbnek bizonyuló
tankönyveket rendelte meg a tanfelügyelőség, holott itt, megyénkben
alkalmuk lett volna a tanterv elkészítésében részt vevő romántanárok
véleményét is figyelembe venni.
– Az új tanterv alapelve abból
indul ki, hogy a magyar diákok
anyanyelven sajátítják el a „világot”,
és erre épül rá első osztálytól második nyelvként a román, ami a világnak egy másik formájába nyújt
betekintést. Ezért minden új ismeretet az anyanyelvi alapra kell építeni – mondta előadásának
bevezetőjében Forgó Erika.
Az ötödik osztály számára készült új román nyelv és irodalom
tanterv fő felfogásbeli újítása, hogy
a valós életbeli helyzeteket hozza
be az iskolai tananyagba, továbbá,
hogy a négy kommunikációs alapkompetenciát egészíti ki a sajátos
multi- és interkulturális kompetencia fejlesztésével, amit integráltan
mutat be a diákoknak. Az európai
uniós szemléletet követő fogalmak
jelentését bővebben is kifejtette
Forgó tanárnő.
– A négy kommunikációs alapkompetencia a szóbeli szöveg értését, az írott szöveg értését és
értelmezését, vagyis az olvasást, továbbá a kétféle szövegalkotást, az
írást és a beszédet jelenti. Megjelenik az ötödik, a multi- és interkulturális kompetencia fejlesztése is.
Ez azt jelenti, hogy az a gyermek,
aki többnyelvű környezetben él, legyen képes arra, hogy a másik, nem
anyanyelvi kultúra értékeivel is
gazdagodjék.
A különböző kompetenciák bevezetése fokozatosan történik. Amit
ötödikben bevezet, azt a következő
évek során mind jobban kibővíti, eljuttatva a diákot arra a szintre, hogy
a világ bizonyos dolgairól önállóan
tudjon véleményt alkotni, érveket
felhozni bizonyos társalgási környezetben.
Egy másik újítás szerint nem tartanak külön irodalom- és nyelvtanórát, nincs szó műfajelméletről.
Mindez abból a meggyőződésből
ered, hogy az ötödikes diák nyelvismereti szintje nem teszi lehetővé,
hogy irodalmi szövegeket tudjon
befogadni.
Egy másik újítás a felsorolt kompetenciák fejlesztésének módja. Az
új típusú románórán kötelezően

meg kell jelenjen a beszélt szöveg
értése, ezért szöveget hallgattatnak
a diákokkal. Megjelenik az úgynevezett beszélt nyelvi produkció,
amikor adott témáról beszélnek, valamint az olvasásértés és az írás is.
– Ötödik osztályban tulajdonképpen minden tantárgy egy nagy
téma, én és az ismert világ köré
épül. Hatodik osztályban én és a
környező világomra bővül az alaptéma, hetedikben én és a világ kultúráira, nyolcadik osztályban pedig
én és a megismerés horizontjaira.

Forgó Erika és Szőcs Imre

Így például olyan sportolóról,
hegymászóról olvashatnak, akik a
román kultúrához tartoznak. Beszélhetnek Mária királynő egyik leveléről,
természetesen
az
ötödikesek szintjének megfelelően.
A tankönyv bemutat szász és székely falvakat, hogy mindez beépüljön a diákok ismeretanyagába.
Olvashatnak a Fogarasi-havasokban telente épített jéghotelről, a temesvári állatkertről, amelyek az
iskolát a valós élethez közelítik.
Megjelenik a képregény is, hiszen a
mai világban a gyermekek a rövid,
velős szövegeket kedvelik, ami
esetleg képpel is társul, és a gyors
információszerzést, majd a továbblépést teszi lehetővé. A világ
ugyanis fejlődik, és a mai gyermekek új típusú kihívásokkal szembesülnek. A klasszikus műveltség
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ilyenkor lép működésbe. Léleknyitogató sikerének titkát fiatalabb
klubtársaira is próbálja áttestálni.
Azt, hogy ő minden esetben küld
egy felvételt azoknak, akiket megörökített. A Bernády Házban kiállított képeken több esetben is látható,
amint az évtizedekkel azelőtt készített fényképet milyen nagy becsben
őrzik és mutogatják alanyai. Akinek
volt szerencséje Bálint Zsigmondot
elkísérni egy ilyen fotóstúrára, az
életre szóló élménnyel lett gazdagabb. Engem több mint három évtizeddel ezelőtt vitt magával egy
széki esküvőre, ahova akkor vidékünkről kevesen jutottak el. Az
örömszülők meghívottja volt, mert
azelőtt pár évvel fotózott náluk.
Olyan bizalommal, szeretettel fogadták, hogy az esemény minden
mozzanatában részt vehetett. Még a
menyasszonyöltöztetés ceremóniáján is. Mi tagadás, irigyeltem szerencséjét.
Bálint Zsigmonddal nehéz lépést
tartani. Nemcsak azért, mert fiatalokat meghazudtoló vitalitással bír,
hanem a vidéki mindennapokat képileg leíró következetes megszállottságáért is. Egyfelől az Orbán
Balázs fotóihoz hasonlatos historizálásért, másfelől pedig a megnyugvást sugárzó sorsábrázolásért.
A kiállítás megtekintése visszaadhatja az emberbe vetett hitünket.

mellett más típusú műveltségre is
szükségük van. Meg kell tanítani
őket az elmélyülésre is, de nem ez
lesz a fő motivációjuk. Információt
szeretnének minél gyorsabban szerezni, de ehhez értően kell tudniuk
olvasni, eligazodni az információdömpingben. Nyolcadikra kell eljussanak
a
világról
való
elmélkedéshez, érvelő szövegekkel
– hangsúlyozta az előadó.
A tantervben megjelennek az
úgynevezett „alkalmazott” elnevezésű tartalmak. Ezeknek csak a
használatát kell megtanítani, a szabályokat nem, mert nem az a lényeg,
hogy
bemagolja
a
meghatározást, hanem az, hogy
használni tudja a nyelvet.

kötelező, a többit az osztály szintjének megfelelően lehet választani.
Az új tantervnek nem célja, hogy
száműzze az irodalmat, de az csak
akkor következik, amikor a gyermek már érett rá, és nem irodalomelméleti megközelítésből, hanem
olvasásélmény feldolgozásaként.
Alkalmazni lehet az összehasonlító
nyelvszemléletet, a folyamatos múlt
tanításakor például más nyelvekre
utalni, amelyet már tanul a diák.
– A gyakorlatok szempontjából
milyen újat hoz a tanterv, a tankönyv? – kérdeztük Szőcs Imre
romántanártól, aki ebben a témakörben osztott meg sok játékos ötletet.
– A gyakorlatok három csoportra
oszlanak: az olvasás előtti csomag,
ami bevezeti a témát. Vannak a szövegről szóló gyakorlatok, amelyek
több szempontból veszik figyelembe azt, és vannak a szövegből
kiinduló feladatok, amelyek a mindennapokat hozzák be a szöveghez
kapcsolódó információkkal
Megváltozott az órára való készülés módja is, hangsúlyozták az
előadók, akik azt a tanácsot adják a
szülőknek, hogy a szókincset kell
pontra tenni, ezért nagyon fontos az
új szavak elsajátítása. A gyakorlásra
sok lehetősége nyílik a diáknak a
különböző feladatok révén, de
klasszikus bemagolandó sablonok
nincsenek. A tankönyvben megjelent szövegeket átalakították, az új
tanterv szerint ugyanis a gyermekek
számára ismeretlen igeidőket ki
lehet cserélni. Egy tanegység elsajátítása több órát ölel fel, és mindeniknek a végén román–magyar
szótár található. Heti négy órában
húsz szót kell elsajátítani – hangzott
el, továbbá az is, hogy az új szavak
magyar megfelelőjét is oda lehet
írni, és a papíralapú szótárt is használni lehet. Az óra románul folyik,
de ahol a gyermek anyanyelve
segít, ott természetesen nem kell
mellőzni azt.
Elkészült a tanári kézikönyv is,
amely az Ábel Kiadó honlapján elérhető és megvásárolható. A könyvben konkrét tanácsok találhatók
arra, hogy a különböző kompetenciákat hogyan kell fejleszteni,
milyen gyakorlatokat lehet használni.
Az ötödikes gyermekek az új tanterv szerint fognak majd a ciklus
végén vizsgázni, és az ígéretek szerint mire eljutnak a kilencedik osztályba, az új tanterv szellemében
tanulhatnak tovább – hangzott el a
rendezvényen, amelyen még sok
kérdés és válasz fogalmazódott
meg.

Fotókiállítások megnyitóján közhelyszámba menő fordulatként
mindig elhangzik, hogy a képek önmagukért beszélnek. Bálint Zsigmond marosvásárhelyi fotóművész
esetében sutának tűnik ez az állítás.
Az ő felvételei valójában napjaink
fotográfiája cáfolatának is tekinthetőek. Miközben minden tájékoztatási eszközön – a maroknyi
kütyüktől az óriáskivetítőkig – a
borzalom és szörnyűség kimerevített pillanatai ömlenek felénk, ő a
tragédiában is megtalálja a bizakodás fűszálait. Mert az élet kiserken
még az elárasztott Bözödújfalu
iszaptengerében is. Aki ezt meglátja
és megörökíti, annak nem csak jó
szeme kell legyen, hanem a szívével kell látnia. Türelemmel, visszavisszatérő kutakodással kivárni az
exponálógomb ideális kioldási pillanatát. Mostani felpörgött világunkban majd’ minden képvadász
gyorstüzelő masinával lesipuskás
módon lövi sorozatait. Bálint Zsigmond beépül. Neki nemcsak a
kaput tárják ki, a szemérmes falusiak az öreg ház hálószobájába is
betessékelik. Befogadják maguk
közé. Sok esetben már családtagnak
tekintik. Visszajáró rokonnak, aki
őszinte érdeklődéssel hallgatja sorsuk meséjét. A leképező masina

Az új tanterv nagy témája: én és
a környező világom. A fő téma altémákra tagolódik. Az első altéma a
személyiségi azonosítás. Ha a tanár
azt veszi észre, hogy a gyermek
nem tudja elmondani: hány éves,
honnan jött, mi a szülei foglalkozása stb., akkor az alapismereteket
kell rögzíteni. A következő altéma
a játék és játékszerek, amibe a kedvenc időtöltésétől kezdve az egészséges
életmódig
minden
beletartozhat. A következő a saját
értékeim, ahol az egészségmegőrzéstől a könyvekig, az olvasásig
nagy területet lehet felölelni. Egy
következő altéma a nyelv és identitás. Itt megfogalmazódik, hogy mit
jelent az anyanyelv és a másodnyelvek, melyek az Európai Unió nyelvei, egy újabb altéma: barátok az
állatok világából. Ezekből három
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(Folytatás az 1. oldalról)
az itthon maradás mellett döntenek,
talán fordíthatnak egyet Magyarbükkös sorsán.
Víz már van, aszfaltút lesz
– Történt-e kedvező változás a
községben utolsó látogatásunk
óta az elmúlt három-négy
évben? – kérdeztük Mihály
Ferenczet.
– Legutóbb azt mondtam, Magyarbükkös szegény község, és ezt
az állításomat most sem cáfolom
meg. Kis közösség vagyunk, uniós
pályázatokhoz nemigen férünk
hozzá. De az alacsony költségvetés
ellenére is próbálunk kapaszkodni,
előbbre jutni. A legfontosabb beruházás az elmúlt években a vízhálózat kiépítése volt. Az erre
vonatkozó pályázatot még jóval az
én polgármesterségem előtt, 2006ban nyújtotta be az önkormányzat
a 7-es kormányrendelet alapján.
2007-ben el is kezdődött a munka,
egy év múlva azonban pénzforrás
hiányában leállt. 2012-ben, amikor
polgármester lettem, 40 százalékban volt kiépítve a vízhálózat. A
munka 2013-ban folytatódott,
2015-re készült el. Most már mind
a négy faluban – Bükkös és Ózd
mellett Gombostelkén és Lándoron is – van vezetékes víz – tette
hozzá a polgármester, akitől azt is
megtudtuk, hogy a szennyvízhálózat kiépítésére eddig még nem került sor. A község szerepel a megyei
mestertervben, ki kell várniuk, amíg
sorra kerülnek.
A változásoknál maradva, az elmúlt években újították fel a bükkösi, magyarózdi, gombostelki
kultúrotthont. A lándorit a helyi iskola épületében hozták létre 2015ben, miután a faluban megszűnt az
oktatás.
Az utak állapota is javult némileg
az utóbbi időben. Magyarózdon egy
kilométernyit aszfaltoztak le, infrastrukturális téren azonban a közeljövőben ennél sokkal jelentősebb
változás várható.
– A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumtól 15.500.000
lejt kapunk a községi utak aszfaltozására. A munkálat a főutak mellett
az összekötő utakra is kiterjed.
Ebben a hónapban írjuk alá a szerződést, és a versenytárgyalás meghirdetése, lebonyolítása után
remélhetőleg tavasszal elkezdődhet
az aszfaltozás – tájékoztatott a polgármester.

Szerkesztette: Nagy Székely Ildikó Magyarbükkös lakossága kiö- járatják iskolába gyermeküket. Perregedett, a községbeli óvo- sze, vannak követendő jó példák is,
dákban, iskolákban is évről ilyen az ózdi lelkipásztor, aki gyerévre egyre kevesebb a gyer- mekei számára elég jónak érezte a
mek. 2013-ban a bükkösi helyi tanintézetet. Az eredmények
iskola nyolc osztályába össze- pedig önmagukért beszélnek. A tavaly két diák végezte a nyolcadikot
sen nyolc diák járt.
A polgármester szerint ilyen kö- a faluban, egyikük Nagyenyeden,
rülmények között a diákonkénti másikuk Ludason tanul tovább.
standard költségszámítás rendsze- Idén szintén két végzőse van Marében még a tantermek fűtése is gyarózdnak, közülük az egyik Maa
Művészeti
nagy anyagi terhet jelentett, viszont rosvásárhelyre,
azt sem lehetett elvárni a gyerme- Líceumba készül.
Mindezek ellenére Balog Csaba
kektől, hogy az iskoláig kilométereket gyalogoljanak. Két évvel nem lát nagy jövőt a helyi oktatást
ezelőtt kapott egy iskolabuszt a illetően.
– A fiatalok közül sokan elmenközség, akkor szervezték át a hálózatot: Gombostelkén és Lándoron nek, és aki egyszer távozott, nem
megszűnt az oktatás, Bükkösön és tér többet vissza. Még a roma laÓzdon pedig egy-egy tagozat ma- kosság sem marad, sokan közülük
Spanyolországban dolgoznak, és a
radt.
– Jelenleg hatvan óvodás és isko- jelentős segély reményében a gyerlás jár a község tanintézeteibe. A mekeiket is magukkal viszik. Az ittNőtt a földek ára
Idősek támasza
magyar gyermekeket Magyarózdra hon élő romák pedig román
Családorvosa hónapok óta nincs hozzuk be a kisbusszal, a románo- tagozatra íratják gyermeküket –
Mihály Ferencztől azt is megtudtuk, hogy a Környezetvédelmi Mi- a községnek – tudtuk meg a polgár- kat Bükkösre. Magyar tagozaton teszi hozzá az iskolaigazgató, aki
nisztériumnál
egy
községi mestertől. A bükkösi orvosnő hét óvodásunk, 13 kisiskolásunk és szerint, ha nem sikerül a csökkenő
trágyatároló létrehozására pályáz- három hónapja távozott Franciaor- hét V–VIII. osztályos diákunk van. tendenciát megállítani, előbbtak, az összeg munkagépek vásárlá- szágba, állítólag visszajön, de addig Az elemisták, illetve a felső tagoza- utóbb bezárhatják az ózdi tanintésát
is
magába
foglalja. is megoldatlan a helyzet. A lakosság tosok egy-egy összevont osztályban zetet. Az egyedüli kiút ebből a
Remélhetőleg tavasszal megkötik a egy részét a cintosi orvosnő látja el, tanulnak. Ötödikesünk idén nincs – helyzetből az lehetne, ha a szomszerződést. A tároló lehetővé tenné, aki hetente egyszer Magyarózdon körvonalazta a helyzetet Balog széd község, Cintos magyar falvahogy kevesebb szennyezőanyag rendel, a többi helybéli Maroslu- Csaba iskolaigazgató.
iből, Istvánházáról, Csekelakáról
dasra jár fel különféle bántalmaival.
jusson a földbe – magyarázta a közAz intézményvezetőtől megtud- Magyarózdra járnának a magyar
Van viszont egy közösségi assziszséggazda, majd hozzátette, ez azért tense a községnek, aki szükség ese- tuk, hogy a születések alacsony felső tagozatosok, saját településüis lenne fontos, mert a bükkösiek tén napi rendszerességgel látogatja száma mellett az is ront a helyzeten, kön ugyanis nem tanulhatnak anyatöbbsége mezőgazdálkodással és ál- a betegeket, sebet kötöz, vérnyo- hogy egyes szülők Marosludason nyelvükön.
lattartással foglalkozik. A földek mást mér, a nehezen mozgó idősek
körülbelül hatvan százaléka van receptjét, gyógyszerét kiveszi Lumegművelve, és a birtoklevelek ki- dason, és házhoz is viszi. Holland
állítása sem rendeződött teljesen, adományból kapott egy gépkocsit,
bizonyos esetekben ugyanis az ere- azzal járja a pácienseket. Sürgősdeti tulajdonosok leszármazottainak ségi esetben természetesen a ludasi
holléte ismeretlen. A földek ára SMURD-egység
alkalmazottai
egyébként emelkedett az utóbbi szállnak ki a helyszínre – tette
időben, egy hektár 1500–2000 eu- hozzá a polgármester.
– Mi lehetne Magyarbükkösön a
róba kerül. Nagyobb állatállománynyal 15–20 gazda rendelkezik, jövőteremtés záloga? – kérdeztük láközülük ketten uniós pályázatot is togatásunk végén Mihály Ferenczet.
– Nemrég egy marosvásárhelyi
nyertek.
A lakosság egy része – 25–30 vállalkozó megvásárolta a községszemély – Marosludasra ingázik, a központi Fáy-kúriát, állítólag konkábelgyárba. Külföldi munka ferenciaközpontot szeretne itt
szempontjából Németország és létrehozni. Az ilyen jellegű történések előbbre vihetik Magyarbükköst.
Hollandia a célpont. Szociális se- Emellett úgy gondolom, az rázná
gélyben községszinten 45-en része- fel igazán a községet, ha minden
sülnek,
többnyire
roma gazdálkodó megpróbálná uniós forszármazásúak. A községgazda ta- rásokból bővíteni, korszerűsíteni
valy tavasszal állásbörzét szerve- vállalkozását, ezáltal új technológizett Bükkösön, 37 jelentkezőből ákat hozna be, és munkahelyeket is
hárman jutottak munkához. Ha- teremtene. Fontos, hogy a helybésonló kezdeményezésre azóta nem liek közül minél többen megértsék,
került sor, nem lett volna kinek azt kell hasznosítanunk, abban kell
megszervezni – jegyezte meg Mi- élnünk, amink van – összegzett a
községgazda.
hály Ferencz.
Fotó: Nagy Tibor

Az ébredés jelei

Fejlődés uniós forrásból

„Nem csak a túlélésről szól”

Zilahi Csaba egyike azon magyarbükkösi gazdáknak, akik
nemrég uniós pályázatot
nyertek. A rendszerváltás óta
foglalkozik állattartással, jelenleg 23 tehene és 50 juha
van. Látogatásunkkor a mögötte és az előtte lévő útról is
mesélt.

– Édesapámnak három tehene és
hét hektár földje volt, innen indult
a gazdálkodás még 1990-ben. Öt év
múlva kölcsönből traktort, ekét, tárcsát vettem, azután kezdtem növelni az állatállományt. Közben a
földterület is gyarapodott. A takarmányt mindig magam termeltem
meg az állatoknak. Most 18 fejőstehenem van, a többi növendék. A juhokat agrármérnök fiam vásárolta
idén. Emellett hat disznót is tartunk
saját használatra, meg kutyánk is
van elég – kacagta el magát a
gazda.
– Hogyan hasznosítják a tejet? –
kérdeztük.

Magyar tagozat csak Ózdon

– Régebb egy cintosi kirendeltségű cég vette meg, de a tejkvótarendszer megszüntetése után az
együttműködésnek befellegzett. 1
lej 35 baniról 55 banira esett akkoriban a tej literének ára, hatalmas
volt a veszteség. Ezt követően a

brassói Prodlactával kötöttünk szerződést. Minden második nap jönnek
a tejért. Mostanáig egy literért 1 lejt
fizettek, október elsejétől 1 lej 10
banit kapunk érte.
– Mennyit tudnak leadni?
– 210 liter körül, de ez változó,
van amikor két-háromszorosát is.
Télen szokott több lenni.
– A növendék állatokat megtartják?
– Az üszőket igen. A bikaborjakat
egy szengyeli cég veszi át, tudomá-

som szerint az arab országokba viszik.
– Beszéljen egy kicsit az uniós
pályázatukról.
– A fiam állította össze, és a tavasszal nyújtottuk be. Negyvenezer
eurós támogatást nyertünk. A múlt
hónapban át is utalták az első részletet, ebből munkagépeket – tárcsát,
tejmedencét és egy új fejőgépet –
vettünk. A többiből az állatállományt szeretnénk növelni, öt jó fejőstehenet és pár tinót vásárolnánk.
De manapság nehéz jó minőségű állatot kapni. Nekem főként pirostarka teheneim vannak, továbbá
Holstein pirostarkával keresztezve
és egy fajtatiszta Holstein.
– A juhokat hogyan hasznosítják?
– Fogadtunk egy juhászt, ő legelteti a nyájat. Egy juh után 7 kiló sajtot és másfél kiló ordát ad. Az árut
a fiam a ludasi piacra viszi.
– Beszélgetésünk elején említette,
hogy több mint ötven hektár földet
művelnek meg. Milyen lett az idei
termés?
– A kukoricát még nem szedtük
le, de nagyon jónak ígérkezik. Jó
lett a napraforgó is. Emellett lucernát, búzát, árpát is termesztünk. A

búza- és az árpatermés nem a legjobb az idén, számukra túl hamar
jött az ősz.
– Mi a helyzet a vadkárokkal?
– A vaddisznó pusztítja a termést,
nemcsak a kukoricát, a búzát, napraforgót is összetöri. De hiába jelentjük a kárt, a veszteséggel
maradunk.
– Lehet nyereséges a mezőgazdálkodás, állattartás, vagy csupán
a fennmaradás a tét?
– Tapasztalataim szerint nyereséget is lehet termelni, de ezért mindennap meg kell dolgozni. Nehéz
jó, megbízható munkást találni.
Igaz, mi ilyen szempontból is szerencsések vagyunk, az egyik emberünk ugyanis 17 éve dolgozik
nálunk, már családtagnak számít.
De akármilyen jó munkaerővel is
rendelkezzen a gazda, úgyis fel
kell neki kelni hajnali ötkor, hogy
lássa, az ő tehene eszi meg a lisztet, vagy a szomszédé. Nekünk
nincs ünnepnap, sem hétvége, de
ha minden nap benne vagyunk
ebben a körforgásban, és megteszszük, ami tőlünk telik, egy jó fizetésnek megfelelő összeget tudunk
megtakarítani.
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Szerkeszti: Vajda György

Felső-Kis-Küküllő
mente (2.)
Előző Barangolónkban a Felső-Kis-Küküllő mente alsó szakaszát

mutattuk be, ismertetve Balavásár, Gyulakuta, Székelyvécke, Erdőszentgyörgy és környéke látnivalóit. Tovább haladva a 13A ország-úton Szováta felé, gazdag kulturális, történelmi, népművészeti
örökséggel rendelkező községeket (Makfalva, Kibéd, Sóvárad) találunk a fürdőtelep vonzáskörzetében. Ezekről a településekről
könnyen elérhető a Bekecs, a Nagy-Mező-havas, de a Maros és Hargita megye határában levő Siklódkő is, ami tulajdonképpen a Hargita-hegység nyúlványa, és természetesen Szováta is alternatív
programlehetőséget kínál. A Kis-Küküllő mente sajátos népművészeti elemekkel rendelkezik. Dr. Kós Károly, Szentimrei Judit és dr.
Nagy Jenő vaskos kötetben (Kis-Küküllő vidéki magyar népművészet –Kriterion könyvkiadó, Bukarest, 1978) foglalták össze a vidék
(a folyó forrásvidékétől a Marosba ömlésig terjedő szakaszán levő
települések) néprajzi kutatásainak eredményét, amit érdemes átlapoznunk, és felkeresnünk azt a hagyatékot (varrottasok, fafaragás,
népviselet), amit még őriznek. Azért is ajánljuk, hogy az alábbi
három községben ne csak az épített örökséget, hanem szellemi múltunk nyomait is keressék, mert sok érdekeset tudhatnak meg elődeink életéről, hagyományainkról.

Makfalva – Cséje, Hármasfalu,
Székelyabod, Szolokma
Ősmagyar település, ahol népvándorlás kori leleteket is találtak,
határában állt egykor Maka vára,
amelynek ma alig fellelhető nyomait találjuk. Az egykori település
lakói a vár őrei lehettek. A falut az
idők során két tűzvész is teljesen elpusztította. A XVI. századtól folyamatosan újjáépült, a XIX. század
végén járási székhely volt. A telepü-

A makfalvi néprajzi múzeum

lés leglátványosabban az 1970–
1980-as években fejlődött. Ebben
az időszakban épült az új művelődési ház (kultúrház), a tekepálya és
több társasház, bővült az iskola,
óvoda, új sportpálya, tornaterem, állatorvosi rendelő és más beruházások létesültek. A falu központjában
emléktábla áll az 1836–1838 között
épült Wesselényi Miklós iskolán. A
kultúrotthon előtti parkban 1999-től
áll Dózsa György szobra, mivel a
helyiek úgy tartják, hogy e faluban
született a parasztlázadás vezére.
2007-ben Wesselényi Miklósnak is
szobrot állítottak.
Aki Makfalván körülnéz, feltétlenül keresse fel a Fülöp Dénes
Néprajzi Múzeumot, amely a település legrégebbi épületében várja a
látogatókat.
1972-ben állt össze a tárlat
anyaga, néhány évig a kultúrotthonban kapott helyet, majd az
1813-ban épített Dózsa–Barátosiudvarházba költözött. A kiállított
anyagot Fülöp Dénes néhai helyi
tanár állította össze. Nemcsak néprajzi tárgyak vannak kiállítva,
hanem a makfalvi fazekasságról is
érdekes adatok, ugyanis a
faluban már a XVI. században dol-

goztak fazekasok. Az 1800-as években 120 fazekasról tudnak. Sajnos,
mára kihalt ez a népi mesterség.
Megtekinthetjük a makfalvi születésű Kusztos Endre festő és Suba
László szobrász alkotásait is. Az
egyik teremben Dózsa György-emlékszobát rendeztek be.
Makfalván 2007-től repülőtér
van, ahol sétarepüléseket ajánlanak
a turistáknak.

Kibéd
A legtitokzatosabb eredetű, de
történelmében, népi hagyományaiban a Felső-Kis-Küküllő mente leggazdagabb települése. Nevének
eredetét is homály fedi. A legenda
szerint egykor itt mocsaras vidék
volt, és a vízi madarak hangját, a
bölömbika bőgését hallgatva egy
vándor azt kérdezte az itteni emberektől: Ki bőg, ki bég? – innen szár-

Kibédi farsangolók

mazhat neve, amely az évszázadok
alatt alakult a mai formájára. 1561től használják a „Kibed” elnevezést.
Azt sem lehet tudni, hogy pontosan
mikor és hogyan alakult ki a település. A Csombodhát dombon az I.
században egy római védmű állt, itt
építették fel a későbbi Csombod
várát is. Az első írásos adat a falu
létezéséről 1499-ből származik. Az
első statisztikai adat 1567-ben keltezett, és a befizetett adó nyilvántartásáról szól. Egy 1863-ból
származó irat Kibéd falu papja által
igazolja, hogy két különálló településből jött létre a mai Kibéd falu.
Első, katolikus templomát 1552ben építették. 1640-ben már a reformátusok tatarozzák. 1709-ben a
kuruc harcokban leég, majd 1710ben újjáépítik. 1781–82-ben új
szárnnyal bővítik ki, 1786-ban kőfallal veszik körül. Mai formáját
1820 és 1926 között nyerte el.
1826-ban újabb szárnnyal bővítették. A templom orgonáját, amely
még ma is az eredeti fasípokkal működik, a híres székely mester, Bodor
Péter készítette 1846–47-ben. A
falu 2004-ig Makfalvához tartozott,
2004-től önálló település.
Kibédi sétánkat kezdjük az önkormányzat tulajdonában álló Seprődi János Múzeum és Tájházzal,
amely egy 19. századi épületben
székel. Érdemes lefotózni a régi iskola épületét, amely az Osztrák–
Magyar Monarchiában laktanyának
épült. A kibédiek múlt iránti tiszteletére vall, hogy a két világháborúban elesettek oszlopa mellett a falu
500 éves fennállásának alkalmából
emelt emlékmű is látható, ugyanakkor a falu egykori szülötteinek, Madaras Gábor népdalénekesnek,
Seprődi János zenetudósnak és dr.
Kibédi Mátyus István orvosdoktornak is szobrot emeltek.
Érdemes rövid gyalogtúrát tenni
a környékbeli erdőbe, ahol még a
medvével is találkozhatunk. És legalább egyszer részt kell venni a
híres kibédi farsangon. A Szilveszter családnál pedig betekinthetünk a
kelmeszövés hagyományába, ahol
az egykori malom mellett bemutatják, miként készült egykor és most
a székely harisnya alapanyaga.

Sóvárad
Sóvárad a Felső-Kis-Küküllő
mente és a Sóvidék határán fekszik,
gyönyörű környezetben, keleten a
Nagy-Mező-havas (1777 m), északon a Bekecs (1080 m), délen Siklód (1024 m) hegye veszi körül. A
római időkben itt volt a sóőrzés
központi hivatala. A Klastrom bérce
magaslatán valamikor ferences kolostor állt, ennek sem maradt
nyoma, ahogy az említett Csombod
várának sem, ami Kibéd és Sóvárad
között a hegyen magasodott valamikor.
Neve először az 1332-es pápai
tizedjegyzékben szerepel Varad
néven. Az 1567-es regestrumban
Sóváragya néven, 22 kapuval
jegyezték a falut, az 1635-ös lustrában a Sóváradgia névalakot találjuk.

Fotó: Vajda György

A sóváradi régi iskola
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Fotó: Barabási Attila Csaba

Ajánló: A Felső-Kis-Küküllő menti útitervünk elkészítésekor azt is
figyelembe vehetjük, hogy az említett településeket Marosvásárhelyről
gépkocsival vagy kerékpárral egy- vagy kétnapos körúttal is bejárhatjuk. Az E60-as európai, majd az A13-as jelzésű országúton Szováta
irányába, a Sóváradról ajánlott, a Bekecs alatt elvezető (Transzbekecs)
úton Nyárádmagyarós – Székelybere – Nyárádszereda irányába „öszszeköthetjük” a Kis-Küküllő völgyét a Nyárádmentével. A kerékpárosoknak ajánlott a Makfalva – Székelyabod – Nyárádszentimre –
Nyárádszereda variáns is. Érdemes letérni a főútról, és felkeresni az
említett községekhez tartozó, félreeső falvakat (pl. Zsákod, Rava, Csöb,
Bordos, Lóc, Cséje, Szolokma), ahol valóságos időutazást tehetünk a
múltba. A hegyikerékpározást kedvelőknek ajánljuk a Makfalva – Szolokma – Küsmöd (innen Atyha – Kőrispatak irányába vissza lehet térni
Bözödre, majd Erdőszentgyörgyre), illetve tovább Siklód – Sóvárad
közötti gyönyörű útvonalat.

A közösség már a 16. században
áttért a református hitre, erről tanúskodnak az 1692–1695 közötti levéltári adatok. A település első
katolikus temploma a 13. század
második felében épülhetett. Erre

A makfalvi református templom

utaló jelek figyelhetők meg a mai
templom alapján és egyes falrészein. A ma is álló templomot
1763–1766 között, a megroggyant,
régi templom lebontását követően
építették „Mária Terézia Kegyelmes
királyi asszonyunk kegyelmes engedelméből”. A 11 regiszteres orgona 1873-ban, Kolonics István
orgonaépítő mester 120. munkájaként készült, 1934-ben vásárolta a
gyülekezet. 2012–2013-ban teljesen
felújították. A templomot is többször felújították, legutóbb 2003-ban
tatarozták.
A római castrum stratégiai pontnak számított az északi határvonal
mentén, a mai református templomtól északra terült el. Helyén több

korabeli érmet találtak, amiből pontosan meghatározhatták, hogy Vespasianus császár idején, az i. sz. I.
században teljesítettek szolgálatot
védői, valószínűleg a rómaiak daciai visszavonulásáig. Sajnos, kevés

látható a castrumból, mert házak
épültek föléje.
Érdemes felkeresni az 1881-ben
épített egykori iskolát, amelyet
2014-ben újítottak fel, s ahol megőrizték a fapadlós, régi stílusú osztálytermeket.
A
református
templommal szemben kezdődik
Nyárádmente felé a Transzbekecs,
ezen az úton érhetjük el a gerincen
levő egykori televízió-átjátszóállomást (relé), ahonnan mintegy kétórás gyalogúttal feljuthatunk a
Bekecs-tetőre.
Azt még tudni kell, hogy a település 2004. április 7-ig Szovátához
tartozott, azóta önálló közigazgatási
egység.

Ajánló: Barangolásunkat e vidéken érdemes összekötni a következő
állandósult kulturális-társadalmi eseményekkel: február végén a KisKüküllő Borrend több mint 20 éve megszervezi a balavásári borversenyt, ahova visszatérőként közel 100 bortermelő viszi el évente
mintáit. A verseny ma az erdélyi borok egyik kiemelkedő megmérettetése. Ehhez kötődik a borlovagrend és a helyi önkormányzat által szeptember végén rendezett kelementelki szüreti mulatság. Április 24-e,
Szent György napja körül többnapos rendezvénnyel ünnepel Erdőszentgyörgy, július végén pedig már a hatodik alkalommal került megrendezésre a város határában a Marosszéki Lófuttatás, ami a
lovassportokat kedvelőknek kínál kikapcsolódási lehetőséget. Február
közepén érdemes farsangkor egy napra kilátogatni Kibédre, Makfalván pedig már több éve nagyszabású székely majálist tartanak.
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Dániai döntetlennel zárta Románia
a vb-selejtezősorozatot

Románia 1-1-es döntetlent játszott vasárnap este Koppenhágában Dánia ellen, a 2018-as
világbajnokság E selejtezőcsoportjának utolsó mérkőzésén. A román
válogatott egy nem remélt jó produkcióval fejezte be az amúgy katasztrofális selejtezősorozatot, bár
néhány meghatározó játékosát nélkülöznie kellett (Romario Benzar
és Chipciu eltiltás, Pintilii sérülés
miatt nem léphetett pályára). Érdekesség, hogy a Kazahsztán elleni
mérkőzés után ezúttal is egy olyan
játékos lőtt gólt a román csapatból,
akit az előző szövetségi kapitány,
Cristoph Daum módszeresen mellőzött – a csütörtöki mérkőzésen
Budescu (2) és Keserü, ezúttal
Deac volt eredményes.
Vasárnap este csaknem félórának kellett eltelnie, amire egy valamirevaló helyzetet láthattunk:
Poulsen beadásából Sisto kapu
mellé lőtt a 28. percben. A dánok
nagyobb sebességfokozatra kapcsoltak, négy perccel később pedig
ugyancsak Sisto tette próbára Tătăruşanut 30 méterről, ám a románok kapuvédője a keresztléc fölé
tolta a labdát. Egy perccel később
Bendtner egyedül vezethette rá a
labdát a kapura, Hoban az utolsó
pillanatban blokkolta. A dánok támadója nem adta fel, a 37.-ben gólt

Jegyzőkönyv
Európai labdarúgó-vb-selejtező mérkőzés, E csoport, 10. forduló: Dánia – Románia 1-1 (0-0)
Koppenhága, Parken stadion, vezette: Deniz Aytekin (német).
Gólszerzők: Christian Eriksen (60 – büntetőből), illetve Ciprian
Deac (88.).
Sárga lap: Kjaer (72.), illetve Băluţă (12.), Budescu (50.), Tătăruşanu (54.), Ganea (59., 63.), Stanciu (61.).
Kiállítva: Ganea (63.).
Dánia: Kasper Schmeichel – Dalsgaard, Kjaer, Christensen,
Durmisi – Kvist, Delaney – Poulsen (83. Schöne), Eriksen, Sisto –
Bendtner (70. Dolberg).
Románia: Tătăruşanu – Bălaşa, Chiricheş, Grigore, Ganea –
Hoban, Stanciu – Deac, Budescu (66. Bancu), Băluţă (83. Ţucudean) – Andone (70. Keserü).
1. Lengyelország
2. Dánia
3. Montenegró
4. Románia
5. Örményország
6. Kazahsztán

10
10
10
10
10
10

A csoport végeredménye
8
1
1
6
2
2
5
1
4
3
4
3
2
1
7
0
3
7

szerzett, a játékvezető azonban les
okán nem érvényesítette a találatot.
A szünetig a románok egyetlen alkalommal jutottak helyzetbe, a 41.
percben Budescu szabadrúgásból
mellé lőtt.
Szünet után újra Bendtner előtt
kínálkozott gólszerzési lehetőség,
fejesét a védők kivágták. A dánok
végül a 60. percben, a Cristian
Ganea szabálytalankodása miatt

A Cristoph Daum által módszeresen mellőzött Ciprian Deac góllal üzente meg a románok
körábbi szövetségi kapitányának: tévedett, amikor kihagyta a csapatból

28-14
20-8
20-12
12-10
10-26
6-26

25
20
16
13
7
3

megítélt büntetőből Christian Eriksen révén szereztek vezetést.
Bendtner megkettőzhette volna az
előnyt, a 69.-ben, ám a büntetőterület közepéről nem találta el a
kaput. Az időközben emberhátrányba kényszerült Románia (a
büntetőt előidéző szabálytalanságért sárga lappal figyelmeztetett
Cristian Ganea négy perc alatt a
másodikat is begyűjtötte) kihasználta, hogy a dánok altatni próbálták a meccset, és a 88. percben
Cristian Deac révén egyenlített, aki
Ţucudean levágódó lövését továbbította a kapuba. A dánok ekkor rettenetesbe kapcsoltak, de már késő
volt: Dolberg (90+1.), Eriksen
(90+2.) és Delaney (90+2.) labdája
sem talált utat a román kapuba.
A 20 pontos Dánia ezzel bebiztosította a második helyét a csoportban, így selejtezőt játszhat a
továbbjutásért, míg Románia a negyedik helyen zárta a küzdelmeket, 13 ponttal. A csoportot
kényelmes előnnyel Lengyelország nyerte, miután vasárnap 4-2re győzött a harmadik helyen záró
Montenegró ellen. A csoport harmadik mérkőzésén Kazahsztán –
Örményország 1-1.

Visszavonul a válogatottból
a csapatkapitány

Nagy László visszavonul a válogatottságtól – döntését a csapatkapitány a Magyar Kézilabda-szövetség
(MKSZ) hétfői sajtótájékoztatóján
jelentette be. A 36 éves jobbátlövő
elmondta, nem hivatkozik sérülésekre vagy családi elfoglaltságra,
egyszerűen azért döntött így, mert a
posztján a szegedi Balogh Zsolt és
a veszprémi Ancsin Gábor „továbbviheti a stafétabotot”.
Az MKSZ elnöke, Kocsis Máté azt
mondta, elfogadják a Telekom Veszprém játékosának döntését, és biztosította róla, hogy a közeljövőben
bekapcsolódhat a sportág irányításába.

A jobbátlövő 1999-ben a Pick
Szeged játékosaként mutatkozott be
a felnőttválogatottban, majd Barcelonába igazolt, amellyel kétszer
Bajnokok Ligáját nyert.
Három évig (2009 és 2012 között) nem lépett pályára nemzeti
színekben, de 2012-ben Veszprémbe szerződött, és a londoni
olimpia óta ismét ő volt a csapatkapitány. Pályafutása során 199 válogatott mérkőzésen 728 gólt
szerzett. Az athéni (2004) és a londoni (2012) olimpián negyedik helyezett csapatnak is kulcsembere
volt.

A csoportelső, s világbajnoki helyét már korábban bebiztosító
német labdarúgó-válogatott a vendég Azerbajdzsán elleni 5-1-es győzelemmel, százszázalékos teljesítménnyel zárta a selejtezősorozatot.
A címvédő németek a félidőben
még 1-1-re álltak, ám a második játékrészben érvényesítették a papírformát. A vb-selejtezők történetében korábban, a 2010-es torna
kvalifikációs sorozatában a spanyol
csapatnak sikerült valamennyi mérkőzését megnyernie, ugyanakkor a
német válogatott most jobb gólkülönbséggel zárt.
A C csoportban második északírek meglepetésre 1-0-ra kikaptak
Norvégiában, ennek ellenére bizto-

san pótselejtezőt játszhatnak majd.
Az F csoportban a szlovák labdarúgó-válogatott hazai pályán 3-0-s
győzelmet aratott Málta ellen.
Azonban hiába vezetett magabiztosan a szlovák válogatott, nem a saját
kezükben volt a sorsuk, ugyanis ha
a skótok győztek volna Szlovéniában, úgy ők végeztek volna a második helyen. A szlovéniai mérkőzés
végül drámai körülmények között
2-2-es döntetlennel ért véget, ami
azt jelenti, hogy Hamšíkék a csoport második helyén végeztek, ami
jelen esetben pótselejtezőt ér.
Az már korábban eldőlt, hogy a
Litvániában 1-0-s győzelmet arató
Anglia csoportelsőként kijutott a
jövő évi világbajnokságra.

Öt gólt pakoltak a németek, pontveszteség
nélkül zárták a vb-selejtezőcsoportot

Eredményjelző
Európai labdarúgó-vb-selejtezők, 10. (utolsó) forduló:
* C csoport: Csehország – San Marino 5-0, Norvégia – Észak-Írország 10, Németország – Azerbajdzsán 5-1. A csoport végeredménye: 1. (vb-résztvevő) Németország 30 pont, 2. (pótselejtezőt játszik) Észak-Írország 19, 3.
Csehország 15, 4. Norvégia 13, 5. Azerbajdzsán 10, 6. San Marino 0.
* F csoport: Szlovákia – Málta 3-0, Szlovénia – Skócia 2-2, Litvánia – Anglia 0-1. A csoport végeredménye: 1. Anglia 26 pont, 2. Szlovákia 18 (17-7), 3.
Skócia 18 (17-12), 4. Szlovénia 15, 5. Litvánia 6, 6. Málta 1.

A magyarok ma játszanak
Utolsó vb-selejtezős mérkőzésén a Feröer-szigetek csapatát fogadja ma
este a magyar labdarúgó-válogatott. A találkozó este háromnegyed 10-kor
kezdődik a budapesti Groupama Arénában. A meccset az M4 Sport televízió
élőben közvetíti.

Újabb biztos résztvevők
A vasárnapi meccsnapot követően 15-re emelkedett azoknak a csapatoknak a
száma, amelyek biztosan ott lesznek a 2018-as vb-n: Oroszország (rendezőként),
Németország, Anglia, Belgium, Spanyolország, Lengyelország, Irán, Japán, DélKorea, Szaúd-Arábia, Mexikó, Costa Rica, Brazília, Egyiptom és Nigéria.

Mitchell 29 pontja sem volt elég, kikapott a Maros KK

is tartották a vezetést. Akárcsak a
Piteşti elleni kupameccsen, elfogyott a benzin a végére, ezúttal
azonban nem sikerült végül fordítani. Igaz, a kupameccsen az is közrejátszhatott, hogy az ellenfél már a
továbbjutás birtokában volt…
Ha a statisztikákat nézzük, az
adatok kiegyenlítettek, még a dobószázalékok is, talán Galac dobott
pontosabban palánk alól,
de távolról mindkét fél
40% fölött teljesített. A
különbséget végül az
adta, hogy a Phoenixnek
több kísérlete volt öszszességében, így azonos
pontossággal is több
pontot szerzett. Ez a több
dobás nem származhatott
lepattanókból, mert itt
egyenlő (26-26) az állás,
így az eladott labdák
nagy száma biztosított
több lehetőséget a házigazdáknak. Ha a Piteşti
elleni meccsen alig hat
támadást zárt dobás nélkül a Maros KK, ezúttal
16 ilyen eset volt, ami
egy felnőtt férficsapat
esetében nagy számnak
számít. Ebből 5 kötődik
Mitchellhez,
ami azt is
A Piteşti elleni mérkőzéshez hasonlóan ismét nagyon jó statisztikát produkált Person (j), bár „csupán”
13 pontot szerzett, de ha elvállalta, dobásai többnyire pontosak voltak, és kiosztott hét gólpasszt, levett három mutatja, hogy az amerikai a pontjaihoz sokat
lepattanót.
Fotó: Nagy Tibor
kockáztatott is.
Bálint Zsombor
Nem kevesebb, mint 29 pontot
dobott Deven Mitchell az első mérkőzésen, amelyet a Maros KK színeiben játszott (korábban sérülés
miatt sem a barátságos találkozókon, sem a kupameccseken nem
lépett pályára), de ez sem volt
elég arra, hogy Szászgáspár Bar-

nabás csapata nyerni tudjon Galacon, a bajnokság első fordulójában.
Pedig nem csak Mitchell szórta
pontokat, a csapat sem játszott roszszul, gyakorlatilag végig vezetett a
mérkőzésen, adott pillanatban 9
ponttal is, azonban a házigazdák az
utolsó negyedben beérték, és az
utolsó két percben átvették és meg

Ismét nagyon jó statisztikát produkált Person, bár „csupán” 13 pontot szerzett, de ha elvállalta, dobásai
többnyire pontosak voltak, és kiosztott hét gólpasszt, levett három lepattanót. A külföldiek közül
váratlanul szerénynek tűnik Mladenović teljesítménye, bár ő legutóbb
is sérüléssel bajlódott.
A galaci kudarcért azért kár, mert
nagy valószínűség szerint közvetlen

ellenfelet nem sikerül megverni,
másokkal sokkal nehezebb lesz. Az
is igaz azonban, hogy az idei bajnokságtól dőreség lenne túl sokat
várni az adott anyagi helyzetben.
A 2. bajnoki fordulóban a Maros
KK Craiovát fogadja, így Martinić
a Dzsungel vendége lesz, ami elég
szokatlan a marosvásárhelyi szurkolók számára, hisz a montenegrói
irányító még itt végezte a felkészülést. A találkozót pénteken 18 órától
rendezik.

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 1. forduló: Galaci Phoenix – Marosvásárhelyi Maros KK 87:81 (19-19, 22-25, 23-23, 23-14).
Galac, Dunărea Sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: Marius
Epure (Rm. Vâlcea), Andrei Bădilă (Bukarest), Alexandru Olaru
(Bukarest). Ellenőr: Mihai Caraion (Bukarest).
Phoenix: Rundles 25 pont (5), Pavlović 21, Miller 13 (2), White
12 (2), Gugino 11, Petrişor 5 (1), Andrei, Melnic, Măciucă.
Maros KK: Mitchell 29 pont (3), Persson 13 (1), Borşa 11, Mijović 10 (2), Sánta 8, Pita 6 (2), Mladenović 4, Stăncuţ, Steff, Kilyén.

Eredményjelző
A férfikosárlabda Nemzeti Liga 1. fordulójának eredményei:
Galaci Phoenix – Marosvásárhelyi Maros KK 87:81, Bukaresti
Steaua – Bukaresti Dinamo 97:65, Nagyváradi CSM – Nagyszebeni CSU 72:73, SCM U Craiova – Jászvásári Poli 91:74, Kolozsvári U – BCMU Argeş Piteşti 85:58. A Temesvári KK – Temesvári
Timba mérkőzést november 1-jére halasztották.
A női kosárlabda Nemzeti Liga 2. fordulójában: Szatmárnémeti
CSM – Gyulafehérvári CSU 79:63, Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC –
Aradi ICIM 79:59. A Brassói Olimpia – Galaci Phoenix összecsapást tegnap, lapzárta után rendezték, míg a Kolozsvári U – Temesvári SCM találkozót december 5-ére halasztották
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Mezőbándi Gyöngykoszorú

Szerkeszti: Mezey Sarolta

A Gyöngykoszorú találkozók
sora 13 évre megszakadt, de tavalytól ismét megszervezik a rendezvényt. Így az idei volt a XI.
találkozó.
A főszervezők Szabó Éva, a
néptánccsoport vezetője, Horváth
Árpád alpolgármester és Lukácsy
Szilamér lelkipásztor voltak, akiket lelkes szülők és nagyszülők segítettek, hogy a rendezvény sikeres
és emlékezetes maradjon.
Intézményként a Mezőbándi
Református Egyházközség, a Csipkebogyó néptánccsoport és a ProBánd Egyesület járult hozzá a
szervezési munkához.
A találkozón 15 csoport vett
részt, amelyek váltakozó számú
párral érkeztek.
A mezőbándi Csipkebogyó
tánccsoportot Ferencz Erika oktatja (ma a Maros együttes tagja).
A csoport másik oktatója Szász
Róbert. A csoport vezetője és szervezője a nagyon lelkes és táncszerető Szabó Éva, aki férjével, Szabó
Dezsővel együtt vállalja a munkát.
A szülők és nagyszülők szorgalmas munkával készítették elő a XI.
Gyöngykoszorú találkozót. Sütöttek, főztek, kínálták a vendégeket,

gyermekeiket ünneplőbe öltöztették.
A találkozó délben kezdődött, a
felvonulás után a vendégek, a táncosok és a helybeliek istentiszteleten vettek részt.
Az ünnepi istentiszteletet Lukácsy Szilamér helyi lelkipásztor
tartotta, a Zsoltárok könyve 78.
könyvéből hangzott el az ige,
amely arra figyelmeztet, hogy hallgassuk meg az Úr szavát, a nép
tartsa meg, ami az övé, köztük a
hagyományokat is. Ifjaink megtanulták Erdély csodálatos énekeit,
táncait, amit elő is adtak, s hisszük,
hogy a következő nemzedéknek is
átadják. Hálásak kell legyünk
azoknak, akik ezeket az élő forrásból jövő, páratlan szépségű táncokat megtanították, átadták, és az
ifjak által ez az örökség tovább él.
Fájó, hogy a „bándi eredeti táncot”
senki sem tanítja, pedig jó volna
átadni a jövő nemzedékeknek.
A találkozó kapcsán meg kell
említenünk Böjthe Zoltán táncmestert és feleségét, akik híres
tánccsoportot hoztak létre, s
amelyben annak idején sok jó
táncú ifjú volt. Ebből a tánccsoportból kimagaslott Ferencz Erika,

aki ma a mezőbándi tánccsoport
tanára, s aki több mint 60 különböző korcsoportú gyermeket tanít.
Igehirdetés után a köszöntések
következtek. Csép Andrea képviselő örömét fejezte ki ifjaink páratlan munkájáért, Fazakas Ildikó, az
EMKE Maros megyei alelnöke a
kis táncosokról szólt örömmel,
Böjthe Zoltán egykori táncmester
bátorította az ifjakat, hogy apáik
örökségét bátran és büszkén vigyék tovább.
A református otthonban Horváth
Árpád alpolgármester köszöntötte
a közönséget, majd Dan Mircea
polgármester is üdvözölte a jelenlévőket, örömének adott hangot,
hogy a román csoport is együtt
táncol a többivel. Böjthe Zoltán
köszöntője után elkezdődött
a tánc.
Minden csoportot, mint mindig,
az alkalomra felállított sátorban kínáltunk meg töltött káposztával.
Az előadás után az ifjak táncházban ismerkedhettek egymással, s
közösen rophatták a táncot. A csoportvezetők az egyház tanácstermében beszélgettek a népi kultúra
és a néptánc jövőjéről.
Szabó Éva

A napokban a sürgősségi kórház
egyik szakrendelőjébe jelentkeztem, miután hónapokkal ezelőtt sikerült előjegyeztetni magam. A
szakorvos javasolta, hogy minél
hamarabb kardiológiai vizsgálatra
is programáltassak, így a rendelőből egyenest a családorvoshoz
igyekeztem a szakorvos oldalnyi
kiértékelésével és egy általa 10
napra felírt recepttel. Örvendtem,
hogy egy délelőtt folyamán több
ezirányú problémámat tudom „orvosolni”, amikor tudatták velem,
hogy ha aznap szakrendelésen voltam, akkor semmilyen más egészségügyi szolgáltatáshoz nincs
jogosultságom, a biztosítókártyám
csak napi egy „beavatkozásra” érvényes. Tehát a kardiológiai
szakrendeléshez szükséges küldőcédulát már csak másnap, vagy a
következő napokban igényelhetem. Szerencsére azt is tanácsolták,
hogy előre egyeztessek a szakrendelővel az előjegyzésről, hogy a
küldőpapírom nehogy megint kifusson az egy-két hónapos futamidőből, mert akkor újabb
egyeztetés, újabb családorvosi jelentkezés, várakozás, míg kezedbe

kaphatod a küldőpapírt, persze, ha
az elektronikus rendszerben fennakadás, többórás, akár egynapos
leállás nem lesz. Hangsúlyozni kívánom, hogy a fenti intézkedés
nem a családorvos túlkapásából
fakad, „országos találmány mindent az emberért” címszó alatt. A
következő meglepetés akkor ért,
amikor a szakorvos által 10 napra
felírt, általam eddig nem használt
gyógyszert akartam kiváltani.
Három patikában próbálkoztam,
sehol nem volt kapható az adott
gyógyszer, ráadásul, mivel nem
krónikus, hanem akut betegségre
volt felírva, csak aznap és a következő nap válthatom ki. Másnap is
próbálkoztam egy negyedik
gyógyszertárban, ott sem volt, de
megtudtam, hogy hasonló készítményük van, melynek a hatóanyaga ugyanaz, de azt csak teljes
áron vásárolhatom meg, mert a receptemen nem a hatóanyag, hanem
a gyógyszer neve szerepel. Nem
vettem meg, mert a következő
kompenzációs gyógyszer felíratásom épp egy hónap múlva esedékes, és ha meg is kaptam volna a
10 napra felírtat, a családorvos is

csak 20 napos kieséssel írhatja a
többi krónikus gyógyszereim
mellé, ha egyáltalán ráfér, mert ott
is meg van határozva, hogy A vagy
B listás. Itt nem tudom, hogy az
ábécének hány betűje használatos.
Még csak annyit fűznék rövidke
történetemhez, hogy sikerült jövő
hétre a kardiológushoz is feliratkoznom, bizonyára majd ott is lesz
gyógyszercsere. Ezt a kálváriát naponta több ezren, több tízezren végigjárják. Vannak még idősebbek,
még betegebbek, akik egymagukban el sem tudják a bürokrácia
útvesztőiben halaszthatatlan dolgaikat intézni, hozzátartozóik, vagy
idegen segítséget kell igénybe venniük, akkor, amikor az idő is pénz,
még a kispénzű nyugdíjasoknak is.
Azokat büntetném a fenti sétálgatásokkal, akik ezeket az eljárásokat
kieszelték, törvénybe foglalták és
megszavazták és azt is, aki ezen
törvényeket kézjegyével ellátja.
Sajnos ezen személyek mind kiváltságosak, nekik az ajtókat is beosztottjaik nyitogatják, vagy
automatikusan megnyílnak előttük.
Szász Károly nyugdíjas

Az egészségügyi szolgáltatások buktatói

Erdővidékiek találkozója

Az esztendő folyamán sok piros
betűs ünnep szakítja meg a szürke
hétköznapokat, de szeptember
utolsó szombatja különösen fontos
a Marosvásárhelyen élő erdővidékiek számára. Ez a nap bensőséges
találkozásunknak az ünnepe, melynek a gondolata 20 évvel ezelőtt
Ráduly Béla és dr. Deák István fejében született meg, és Berszán Vilmos mérnök ügyes szervezése által
hagyománnyá nőtt.
Alapja a szülőföld iránti szeretet
volt, Erdélyország egy kis része,
ahol a gyökerek mint visszahúzó
erők vannak jelen életünkben.
Jelenlétével megtisztelt a baróti
múzeum vezetője, Hoffman Edit,
aki Barót városának nevezetességeit és fejlődésének rövid történetét
ismertette, videofelvételekkel alátámasztva.
Illés Imre a technika segítségével
elénk varázsolta szülőföldünk talán
rég nem látott, de szívünkben megőrzött kedves képeit.
A megélénkült hangulatban
spontánul felszólalók felidéztek
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gyermek- vagy ifjúkori emlékeket,
és olyan egyéniségek alakjait, akiknek élete és tevékenysége példaként
él az utókor emlékezetében.
Kegyelettel és egyperces néma
felállással gondoltunk azokra a társainkra, akik már nem lehetnek közöttünk. De külön örömmel vettük
körül a 100. életévéhez közeledő
barátunkat, aki vidám szavakkal köszöntött mindenkit, és vezette az étkezés előtti és utáni imákat.
A találkozás az Egyesülés negyedbeli Oriental vendéglőben volt,
ahol mint évente visszajáró vendégeket szeretettel és finom ebéddel
vártak.
Jó volt együtt lenni. Feltöltődtünk lelkileg, és megerősödött bennünk a barátság tudatának a
fontossága.
Hadd idézzem befejezésül Petrarca híres mondását:
„A barátság sokkal ritkább és
sokkal értékesebb, mint az arany.”
A jövő évi viszontlátás reményében,
Radványi Hajnal

A nevelés napja
Küküllőszéplakon

Október 5-ét, a nevelés világnapját az egész ország ünnepli, sajátos tevékenységekkel ülték meg a küküllőszéplaki II–IV. osztályos tanulók is.
Beszélgettek az oktatásról, a nevelésről és nem utolsósorban a tanulásról. Rajzokkal fejezték ki, hogy milyen iskolába szeretnének járni, majd
egy szőlőgerezdet készítettek a neveléssel kapcsolatos szavakkal, fogalmakkal. A gyerekeknek ez nagyon tetszett.
„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy
felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól
végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.” (Szentgyörgyi A.)
Imre Tünde

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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Elférnek a város művelődési palettáján

Újabb néptánccsoportja van Szovátának

Szombat este volt a szovátai
Sirülők néptánccsoport hivatalos bemutatkozása és névadó ünnepsége. Az új csoport
nem egyedül ünnepelt.

Gligor Róbert László

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

Hivatalosan is a saját útjára lépett a Sirülők csoport

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.)

ALKALMAZUNK festőpisztolyos tapasztalattal rendelkező FESTŐKET és MUNKÁSOKAT. Tel. 0744-212-269. (4278-I)
SZAKKÉPZŐ TANFOLYAMOK villamosság területén: ANRE,
mester, technikus, villanyszerelő. Tel. 0731-150-389. (60428)

A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG
KARBANTARTÓT/NEHÉZGÉPSZERELŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várják. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon. (19413)

VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (19372-I)
NŐI és FÉRFIFODRÁSZATOT vállalok a kliensnél. Tel. 0742-417100. (sz.)

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

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

ÉJSZAKAI SZOLGÁLATBA alkalmazunk RECEPCIÓST központi
zónában levő panzióba. Tel. 0744-624-976. (sz.-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: RECEPCIÓST, gyermekek számára ANIMÁTORT; PINCÉRT, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60391-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI MULTIDECOR KFT. kiképzést és
munkahelyet biztosít DEKORATŐR, REKLÁMKÉSZÍTŐ, valamint
REKLÁMSZERELŐ munkakörbe. Bővebb tájékoztatást adunk személyes beszélgetésen, a 0745-356-536-os telefonszámon. (19412)

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 PEG PEREGO CÉG alkalmaz VARRÓNŐKET és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT konfekciógyártásra. Kínálatunk: a szakmai tudásnak megfelelő, vonzó fizetés, ebédjegyek 15 lej/nap
értékben, minden hónapban a teljesítménynek megfelelő jutalmazás,
13. fizetés, ingyenes szállítás a Ludas és Dicső útvonalon. Érdeklődni
lehet a cég székhelyén, a Bodoni utca 68. szám alatt vagy a 0365/730173-as telefonszámon. (60449)

KFT. alkalmaz tapasztalt KŐMŰVEST és ASZTALOST. Tel. 0744798-270. (4316-I)

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

Fotó: facebook.com

FONTOS TELEFONSZÁMOK

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

A Domokos Kázmér Művelődési
Házban szombaton délután Értékeink címmel szerveztek kiállítást, az
ünnep- és hétköznapokat, valamint
a tájat, környezetet is megjelenítő
képeit a marosvsárhelyi Marx József fotóklub és a kibédi Barabási
Csaba Attila mutatta be, majd Szováta testvértelepülése, a magyarországi Mezőberény is ismertette
értékeit. Ezután került sor arra a bekecsalji néptánctalálkozóra, amelyet
a Sirülők néptánccsoport szervezett.
Bár itt-ott már fellépett az együttes,
hivatalos bemutatkozása, útnak indulása most történt meg.
A csoportot a nejével együtt oktató Tőkés Lóránt csókfalvi unitárius lelkésztől megtudtuk: ilyen név
alatt és formában első alkalommal
szerveztek néptánctalálkozót Szovátán, hagyományőrzés céljával.
Erdélynek sok tájegysége van a
maga „táncdialektusával”, ezek
egyike a Marosszék részét képező
Bekecsalja, amelyet a szervezők
Haáz Sándor professzor tágabb
megközelítése nyomán értelmeztek,
nem csupán közvetlenül a hegy lábainál fekvő területként. Ezért a
Nyárád és Kis-Küküllő felső folyásánál fekvő településeket hívták
meg a találkozóra: a gyulakutai Szivárványt, az erdőszentgyörgyi
Százfonatot, a nyárádszeredai
Apró- és Kis-Bekecset, a jobbágytelki hagyományőrzőket, nyárádselyei
és
nyárádmagyarósi
adatközlőket, de eljött a mezőberényi Kisberényke is. Díszvendégként
fellépett a székelyszenterzsébeti
Cickom énekegyüttes, a tavalyi Fölszállott a páva különdíjasa, valamint a néptáncelőadás után az
Üsztürü zenekar és Nyitrai Mariann
mutatkozott be a szovátai közönségnek, az estét táncházzal zárták.
Tőkés Lóránttól azt is megtudtuk: közel két éve foglalkoznak a
szovátai S. Illyés Lajos Általános
Iskola alsó tagozatán néptáncoktatással, de a kezük alól kikerülő gyerekeknek nem volt hol folytatniuk a
táncolást, ezért alakítottak egy

újabb néptánccsoportot, hogy ezeket a gyerekeket „megtartsák” a
táncban. Így a mostani haladó csoportban tíz pár táncol, de dolgoznak
az elemisekből álló utánpótlás csoport biztosításán is – mondta el a
lelkész, aki az erdőszentgyörgyi
Százfonatot is oktatja, de besegít a
segesvári Kikerics néptánccsoportnál, valamint a kőhalmi szórványotthonban is.
Nincsenek magukra
A Sirülőket Kiss Enikő pedagógus vezeti, aki bevallotta, hogy
álma és célja volt egy néptánccsoport létrehozása az iskolában, s bár
a háttérben akart maradni, ő lett a
csoport irányítója. Azért is szívügye
a csoport, mert a gyerekei is itt táncolnak, de nyilván nem csak ezért.
Kamaszkorban kezd eléggé kínos
lenni a gyerekeknek, hogy népviseletet öltsenek, táncoljanak, de már
sikerült elérni, hogy ezek a diákok
megkedvelték a néptáncot, a népi
kultúrát, és általuk családjukba,
környezetükbe is eljutott ez a kultúra, ezek az értékek. Azt is megtudtuk, hogy örvendetes módon
vannak támogatóik is: Németi Gergely nem szovátai, mégis nagyvonalúan segített a csoportnak
szükséges népviselet beszerzésében, de mellettük áll az iskola Educatio SIL nevű egyesülete is, a
szülők, a rendezvényt pedig a városi önkormányzat és a Maros Megyei Tanács is támogatta.
Egyébként Szovátán nem ez az
egyetlen néptáncegyüttes, hiszen a
Domokos Kázmér iskolaközpont 5–
8. osztályosainak is van csoportja
Sóvirág néven, míg a fiatalok a
Bokréta együttesben táncolnak.
A boldog ember táncol
A rendezvény fővédnöki szerepét
a Maros Megyei Tanács elnöke,
Szováta volt polgármestere vállalta.
Péter Ferenc egy ilyen ünnepen a
néptáncot, a népzenét, a találkozást
és annak örömét tudja kiemelni. A
néptánc a boldogság egyik forrása,
hiszen a bús ember nem táncol. De
azt is nagyon fontosnak tartja, hogy
a néptáncosok egy erős közösséget
hoznak létre, és ez meghatározza
egész életüket, még akkor is, ha abbahagyják az aktív táncolást.
Ugyanakkor a magyar identitástudat erős kifejezését is jelenti a néptánc – osztotta meg gondolatait a
Népújsággal Péter Ferenc.
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ADÁSVÉTEL
ELADÓ Nyárádszentlászlón parasztház: 2 szoba, konyha, kamra, 30 ár
beltelek, olcsón. 50.000 lej. Tel.
0745-229-515. (4077-I)
ELADÓ új elektromos tolószék és
egy új, összecsukható tolószék fogyatékkal élők számára. Tel. 0788288-249. (4119)
TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(4030)
ELADÓ kemény tűzifa hazaszállítva.
Tel. 0745-793-465. (4292-I)
ELADÓ kemény tűzifa hazaszállítva.
Tel. 0740-570-753. (4292-I)
ELADÓK tízhetes malacok. Tel. 0740463-935. (4327)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Pap Irina névre szóló
autóbuszbérletem. Semmisnek nyilvánítom. (4317)

ELVESZTETTEM Vágási Dezső névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (4329)

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)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (4298)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (3654-I)
HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (4228)
HEGESZTŐT és LAKATOST alkalmazok. Tel. 0766-519-187. (19388)

KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(4223)
VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát,
tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-847346. (3339)

TAKARÍTÁST vállalok Marosvásárhelyen,
magánházaknál
is.
Tel.
0753-879-620. (4314)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (4325)

MEGEMLÉKEZÉS

Megállt egy szív, mely élni vágyott, pihen az áldott kéz, mely
dolgozni imádott. Nélküled üres
és szomorú a házunk, nem hiszszük el, hogy téged hiába várunk. Temető csendje ad neked
nyugalmat,
szívünk
bánata
örökre megmarad.
Szomorú szívvel emlékezünk a
Dózsa
György-i
SOÓS
ANDRÁSRA halálának 4. évfordulóján. Áldott emlékét szívében
őrzi szerető felesége, Rozi, őt
soha nem felejtő leánya, Rozika,
szerető veje, Gerő és egyetlen
unokája, Hunor. Isten nyugtasson, drága jó édesapám! (3687-I)

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI és GYERMEKVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát hirdet a következő állások betöltésére:
SZAKORVOS: GYERMEKGYÓGYÁSZ – két állás: a gyermekek komplex
felmérési osztályán (egy állás) és a neuropszichiátriai fogyatékkal élő gyermekek
marosvásárhelyi és mezőcsávási központjában (egy állás); ÁLTALÁNOS
EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS – három állás: a neuropszichiátriai fogyatékkal
élő gyermekek mezőcsávási központjában (két állás) és a neuropszichiátriai
fogyatékkal élő gyermekek marosvásárhelyi és mezőcsávási központjában (egy
állás).
Sajátos követelmények:
SZAKORVOS:
GYERMEKGYÓGYÁSZ:
orvosi
egyetemi
végzettség
licencoklevéllel, szak: gyermekgyógyászat; engedély a szakma szabad
gyakorlására vagy orvosi kollégiumi tagsági igazolvány, a folyó évre láttamozva.
ÁLTALÁNOS
EGÉSZSÉGÜGYI
ASSZISZTENS:
diplomával
igazolt
egészségügyi posztliceális vagy ezzel egyenértékű végzettség általános
egészségügyi asszisztensi szakosodással; a
Romániai Általános Orvosi
Asszisztensek, Szülésznők és Orvosi Asszisztensek Rendje által kibocsátott
tagsági igazolvány és bizonylat a vizsgához.
Az írásbeli vizsga 2017. október 31-én 10 órakor lesz, az állásinterjú az írásbeli
vizsgát követő legtöbb négy munkanapon belül, esetenként a gyakorlati vizsgát
követően.
A versenyvizsgára a dossziékat október 23-ig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.-I)

Amikor kialszik egy gyertya, újra
meggyújtod. Amikor egy élet
huny ki, mindig siratod. Akit szívünkben őrzünk, nem hal meg
soha. Akit lelkünkkel látunk,
sosem hagy el. Amíg lelkünkben
cseng tisztán a hangjuk, úgy
érezzük, hogy még mindig féltőn
vigyáznak ránk.
Kegyelettel, könnyes szemmel, a
hiányérzés kínzó fájdalmával emlékezem MEZEI JÓZSEFRE,
drága jó férjemre, aki 7 éve
örökre itt hagyott, beteg szíve
megpihent már. Amíg élek, szívemben örökké élni fogsz. Nyugodj békében, Te drága lélek!
Feleséged, Éva. (4261)

Fájdalom költözött öt éve a szívünkbe, nem múlik el soha, itt
marad örökre. Istenem, óvd őt és
öleld át helyettünk, mert csak te
tudod, hogy mennyire szerettük.
Arcunkat könny mossa, mert
nem vagy már többé, de szívünkben emléked élni fog örökké.
Könnyes szemmel nézünk az
égre, kérjük a Jóistent, nyugtasson békében. Érted hulló könynyeink soha el nem fogynak,
adjon a Jóisten csendes nyugodalmat.
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk október 10-én a drága
férjre, édesapára, nagytatára, a
nyárádszeredai
SZAKÁCS
VILMOSRA halálának 5. évfordulóján. Emlékét őrzi szerető felesége, Zita, három gyermeke és
azok családja, öt unokája, Enci
és férje, valamint Csabika, Kinga,
Nimród és Attila. Nyugodj békében, kicsi tatánk! (4293)

Megpihenni tértél, a fájdalmat elhagyva, amit reménykedve hordoztál magadban. Lehunytad a
szemed, csendesen elmentél,
szívedben csak az volt, hogy
minket szerettél. Munka és küzdelem volt életed, örökre megpihent dolgos két kezed. Maradt a
bánat és egy csendes sírhalom,
szívünkben az örök fájdalom.
Fájó szívvel emlékezünk október
10-én KILYÉN ISTVÁN székelykáli lakosra halálának 3. évfordulóján. Szeretettel gondolnak rá
szülei, testvérei és rokonai.
(1566-I)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, déd-

mama,

anyós,

szomszéd,

és

özv. KOCSIS GYÖRGYNÉ
szül. TORDAI ANNA

október 8-án életének 83. évében

csendesen megpihent. Temetése

október 10-én 14 órakor lesz a

marosszentgyörgyi református

temetőben.

Gyászoló szerettei. (4295-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk ked-

ves barátunktól,

id. DÉNES JÓZSEFTŐL.

A Farkas család. (4296-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett férj, édesapa, nagyapa, apatárs, rokon és jó szomszéd,

VAJDA TAMÁS

életének 85. évében hosszan

tartó szenvedés után csendesen
megpihent. Drága halottunkat

október 10-én du. 1 órakor helyezzük örök nyugalomra a gernyeszegi

temetőben.

Emléke

legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család. (4299-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a családját szerető, drága jó férj,
édesapa, após, testvér, sógor,
keresztapa, nagybácsi, rokon,

szomszéd, barát, a marosfelfalui
születésű

id. DÉNES JÓZSEF

marosvásárhelyi lakos

életének 74. évében, házasságának 48. évében hirtelen elhunyt.

Nehéz perceidben melletted voltunk, de sajnos tehetetleneknek

bizonyultunk, itt hagytad a drága

családodat. Emléked mindig ve-

lünk marad, soha nem fogunk elfelejteni,

Könnyes szemmel, fájó szívvel
tekintünk az égre, kérjük a Jóistent,
nyugtasson
békében!
Szívünkben örök szeretettel emlékezünk a koronkai BALÁZS
KÁROLYRA halálának 26. évfordulóján. Szerető felesége, Kati és
a rokonok. (4279)

rokon

drága

kincsünk.

Temetése 2017. október 11-én,

szerdán 13 órakor lesz a maros-

vásárhelyi református temető-

ben.

Búcsúzik feleséged, Manyi, fiaid,
Jocó és Előd, menyed, Claudia.
Nyugodj békében! (4308-I)
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Fájó szívvel emlékezem október 10-én

drága férjemre, KONRÁDI SÁNDORRA

halálának 5. évfordulóján. Emléke le-

gyen áldott, pihenése csendes! Nyu-

godj békében!

Bánatos felesége, Ibolya. (4250-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, nagypapa,
testvér, rokon és ismerős,
FÜLÖP DÉNES
a TCM volt technikusa
82 éves korában hosszas betegség után csendesen megpihent.
Temetése 2017. október 11-én 13
órakor lesz a marosszentgyörgyi
temetőben (a kórház mögött).
A gyászoló család. (4300-I)
„Ami bennem lélek, veletek
megy; ott fog köztetek lenni mindig.”
(Jókai Mór)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a nagyon szeretett édesanya,
nagymama, dédmama, anyós,
keresztmama, rokon és jó szomszéd,
KOLCSÁR (VÁLÉ) IRÉN
tanárnő
életének 90. évében örökre megpihent. Temetése 2017. október
11-én, szerdán 14 órakor lesz a
marosvásárhelyi református temetőben, unitárius szertartás
szerint.
Részvétnyilvánítást október 10én, kedden 18-20 óra között fogadunk
a
Pax
temetkezési
vállalatnál. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (4309-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága férj, édesapa, após,
nagytata, rokon, ismerős és jó
barát, a felfalusi születésű
id. LENGYEL MIHÁLY
a posta volt alkalmazottja
életének 93. évében türelemmel
viselt szenvedés után csendesen
megpihent. Temetése október 10én 11 órakor lesz a marosszentgyörgyi új temető kápolnájából.
A gyászoló család. (4305-I)
Fájó szívvel tudatjuk a rokonokkal, ismerősökkel, hogy a szeretett
édesanya,
anyós,
nagymama, dédnagymama, a
göcsi születésű
özv. SZABÓ ERZSÉBET
szül. Soós
84. életévében türelmesen viselt
szenvedés után hazatért Teremtőjéhez. Temetése 2017. október
10-én, kedden 13 órakor lesz a
református temetőben, református szertartás szerint. Nyugodjon
békében! Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Búcsúzik tőle lánya, Ella és veje,
fia, Imre és menye, unokái: Zoltán és Tünde, dédunokái: Kriszta
és Tímea. (4303-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagytata, testvér, sógor és nagybácsi,
PAŞCUI PETRU
rövid, de súlyos betegség után
elhunyt. Temetése október 10-én
13 órakor lesz a remeteszegi temető kápolnájától.
A gyászoló család. (4315-I)

„Ne fájjon nektek, hogy már nem
vagyok, hiszen Napként az égen
nektek ragyogok! Ha szép idő
van, s kék az ég, jusson eszetekbe sok szép emlék. Ha rám
gondoltok, soha ne sírjatok, inkább a szép dolgokon kacagjatok! Ha telihold van, az értetek
ragyog, s azt jelenti, hogy boldog
vagyok. Ha hullócsillag száll az
éjféli égen, akkor mondjatok egy
imát értem! Én is imát mondok
majd értetek, hogy boldog lehessen szívetek. Ha rám gondoltok,
soha ne sírjatok, hiszen szívetekben jó helyen vagyok.”
Megrendült szívvel tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték, szerették, hogy a drága jó édesanya,
feleség, nagymama, anyós, anyatárs, testvér, nagynéni, rokon, jó
barát, szomszéd, volt kolléga,
sokak tanítója, a kerelőszentpáli
születésű
ILYÉS (szül. TORMA)
GIZELLA
ny. tanító néni
életének 77., boldog házasságának 51. évében drága szerető
szíve megszűnt dobogni. Drága
halottunkat 2017. október 10-én
15 órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi református sírkertbe, római katolikus
szertartás szerint.
Búcsúzik tőle szerető férje,
Sanyi, kislánya, Izabella, drága
kis unokája, Krisztina, veje,
Zsolt.
„Az igazak emléke örök.”
(4319-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megtört
szívvel
vettük
tudomásul,
hogy
szeretett
kolléganőnk, ILYÉS GIZELLA
tanítónő eltávozott sorainkból.
Ezúton
szeretnénk
mély
együttérzésünket kifejezni a
gyászoló
családnak.
A
marosvásárhelyi volt 14-es
számú
általános
iskola
munkaközössége. (-)
Mély fájdalommal búcsúzunk
volt
kollégánktól,
DÉNES
JÓZSEF mérnöktől. Munkássága példamutató volt mindannyiunknak. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Az
Electrica
munkaközössége.
(4306-I)
Megrendült szívvel, de imádkozó közösségként kívánunk
vigasztalást drága presbitertestvérünk, SZABÓ ALBERT
feleségének, gyermekeinek és
egész családjának, tudva azt,
hogy „akik az Úrban bíznak,
azoknak ereje megújul”, és
békességet
nyernek
a
megpróbáltatás idején is az Úr
Jézus kegyelméből. Részvéttel:
a
kövesdombi
református
gyülekezet
lelkészei,
presbiterei,
munkaközössége.
(19421-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.

A Siletina Impex
– Helyi Közszállítási Vállalat Rt.
személyzetválogatást szervez autóbuszsofőri
állások betöltésére

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

Meghosszabbították
a jégkorszakról
szóló kiállítást

A Maros Megyei Múzeum
természetrajzi
osztályán
(Horea utca 24. szám) a vakáció előtt megnyílt jégkorszakról szóló kiállítás október

29-ig látogatható, kedden
és pénteken
9 és 16,
szombaton 9-14, míg vasárnap 9-13 óra között. Az

elsősorban gyerekeknek, de
felnőtteknek is ajánlott tárlaton korabeli fosszíliákat, rekonstruált állatokat és a
jégkorszakhoz kötődő hasznos információkat láthatnak,
olvashatnak a látogatók.

Összehívó

Marosvásárhely polgármesterének 2017. október 9-i
3.735. számú rendelete értelmében rendkívüli ülésre
hívják össze Marosvásárhely municípium tanácsát
2017. október 13-án, pénteken 12 órára, Marosvásárhely
Polgármesteri Hivatalának székhelyére (Győzelem tér 3. szám, 45ös terem), a következő

napirenddel

1. Határozattervezet a helyi tanács 2017. szeptember 28-i 269es számú, a helyi fejlesztési stratégia életbe ültetéséért felelős, a
specifikus útmutatónak megfelelően a Közösségi Felelősség
(DLRC) alárendeltségébe utalt helyi fejlesztési stratégiák II. szakasza benyújtására és szelekciójára vonatkozó, Marosvásárhely
municípium által alapítói minőségben létrehozandó Marosvásárhelyi Helyi Akciócsoportról szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről.
Dr. Dorin Florea polgármester

Közlemény

A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy október
12–13-án rágcsálóirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, közterületen,
a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i 313-as koncessziós szerződés alapján.
Az időtartam változhat, az időjárás függvényében.
A felhasználandó szer hatóanyaga a brodifacoum, az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezett, mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősül, ellenszere a K1-vitamin.
Kérjük, hogy fokozottan figyeljenek a gyerekekre és háziállatokra, a balesetek elkerülése végett.
Ha mégis a szervezetükbe kerülne a szer, azonnal jelentkezzenek
a marosvásárhelyi nagykórház sürgősségi osztályán kezelésre.
Az esetleges nézeteltérések elkerülése érdekében emlékeztetünk,
hogy a Coral Impex Kft. az egyetlen engedélyezett társaság, amely
rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen
közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.

A híres, jövőbe látó KLARA gyógyító és javasasszony
segíteni tud Önnek abban, hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi
a vállalkozást, elűzi a
szerencsétlenséget, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, meddőség, depresszió, egyéb betegség
esetén, sikert hoz a szerelembe. Minden problémáját
megoldja, az eseteket diszkrécióval kezeli.
Köszönetnyilvánítások: a vásárhelyi Marina köszöni
Klarának, hogy férjét kigyógyította az alkoholizmusból;
Corina Bukarestben kétévi különélés után kibékült kedvesével; Németországban
Klaus ismét feleségével él, és sikeres üzletember lett; Ferenc Olaszországban
kigyógyult a depresszióból, 7 év után megnősült; Constantin Kolozsváron újra a
családjával van; Cristian Nagyváradon összeházasodhatott szerelmével; az
amerikai George sikeres vállalkozás tulajdonosa.
Hívják bizalommal, Klara asszony 100% garanciát vállal munkájáért.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

